Щоденне офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81 (2834) 27.04.2018 р. (частина 3)
У ЦЬОМУ НОМЕРІ:

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

249

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «КОМПАНIЯ РОСТОК», 00227560м. Київ ,

Солом'янський, 03067, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, буд.4 (044) 454-05-20,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018; 3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.rostok.ua;
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності
Аудиторська компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю «УПКАудит Лтд.», 30674018, 5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство) Загальні збори відбулися 24 квітня 2018 року. Кворум становив – 94,54% голосів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження складу лічильної комісії та процедури проведення Загальних зборів.
2. Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.
3. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2017 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
6. Про виплату матеріальної допомоги акціонерам товариства.
7. Про розподіл прибутку за підсумками роботи у 2017 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2018 рік.
8. Затвердження кошторису на утримання Ревізійної комісії.
9. Затвердження кошторису на утримання Наглядової Ради.
10. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
11. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.
12. Відкликання та обрання Голови та членів Правління.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :
По питанню 1 порядку денного голосували:
«За» - 574493, що складає 99,78 %. «Проти» - 1032, що складає 0,18%.
«Утримались» - 0, що складає 0%.
По питанню 2 порядку денного голосували:
«За» - 574493, що складає 99,78 %. «Проти» - 252, що складає 0,04%.
«Утримались» - 780, що складає 0,14%.
По питанню 3 порядку денного голосували:
«За» - 575283, що складає 99,92 %. «Проти» - 242, що складає 0,04%.
«Утримались» - 0, що складає 0%.
По питанню 4 порядку денного голосували:
«За» - 575457, що складає 99,94 %. «Проти» - 242, що складає 0,04%.
«Утримались» - 68, що складає 0,01%.
По питанню 5 порядку денного голосували:
«За» - 575275, що складає 99,92 %. «Проти» - 154, що складає 0,03%.
«Утримались» - 96, що складає 0,02%.
По питанню 6 порядку денного голосували:

«За» - 575143, що складає 99,94 %. «Проти» - 208, що складає 0,03%.
«Утримались» - 174, що складає 0,03%.
По питанню 7 порядку денного голосували:
«За» - 574616, що складає 99,79 %. «Проти» - 584, що складає 0,1%.
«Утримались» - 325, що складає 0,06%.
По питанню 8 порядку денного голосували:
«За» - 573918, що складає 99,67 %. «Проти» - 1211, що складає 0,22%.
«Утримались» - 396, що складає 0,07%.
По питанню 9 порядку денного голосували:
«За» - 573683, що складає 99,63 %. «Проти» - 1419, що складає 0,25%.
«Утримались» - 423, що складає 0,07%.
По питанню 10 порядку денного голосували:
Відкликання: «За» - 574767, що складає 99,82 %. «Проти» - 683, що
складає 0,12%. «Утримались» - 85, що складає 0,015 %.
Обрання: Голова Ревізійної комісії – Нечай Віра Олексіївна – «За» 573441, що складає 99,6 %. «Проти» - 1220, що складає 0,21%. «Утримались» - 874, що складає 0,15%.
Член Ревізійної комісії – Патрін Ігор Михайлович – «За» - 573094, що
складає 99,53 %. «Проти» - 1425, що складає 0,25%. «Утримались» - 1016,
що складає 0,18 %.
Член Ревізійної комісії – Есіна Євгенія Іванівна - «За» - 573305, що
складає 99,57 %. «Проти» - 1329, що складає 0,23%. «Утримались» - 901,
що складає 0,16 %.
По питанню 11 порядку денного голосували:
Відкликання: «За» - 575256, що складає 99,91 %. «Проти» - 144, що
складає 0,025%. «Утримались» - 135, що складає 0,023 %.
Обрання: Голова Наглядової ради – Масол І.В. – «За» - 632739, що
складає 109,88 %. «Проти» - 283, що складає 0,05 %. «Утримались» 1335, що складає 0,23%.
Член Наглядової ради – Галицький І.В. – «За» - 538300, що складає
93,48 %. «Проти» - 2100, що складає 0,36%. «Утримались» - 1995, що
складає 0,35%.
Член Наглядової ради – Мерзлякова Л.О. - «За» - 546200, що складає
94,86 %. «Проти» - 1337, що складає 0,23%. «Утримались» - 2316, що
складає 0,4%.
По питанню 12 порядку денного голосували:
Відкликання: «За» - 574865, що складає 99,84 %. «Проти» - 360, що
складає 0,06%. «Утримались» - 310, що складає 0,05%.
Обрання: Голова Правління – Морозенко В.П. – «За» - 598600, що
складає 103,95 %. «Проти» - 2710, що складає 0,47%. «Утримались» 1920, що складає 0,33%.
Член Правління – Альошин В.С. – «За» - 595087, що складає 103,3 %.
«Проти» - 2450, що складає 0,42%. «Утримались» - 2990, що складає 0,51%.
Член Правління – Верхотурова Н.А. - «За» - 575700, що складає 99,98%.
«Проти» - 1318, що складає 0,22%. «Утримались» - 1026, що складає 0,17%.
Член Правління – Ющенко А.В. - «За» - 518320, що складає 90,01 %. «Проти» - 1025, що складає 0,17%. «Утримались» - 994, що складає 0,17%.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного періоду та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 27 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
місцезнаходження, міжміський
КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА
код та телефон емітента
УКРАЇНА», 36000, м. Полтава,
вул. Пушкіна, 47, тел. 0532625556
2. Дата розкриття повного тексту 30.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
https://www.salamandra.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акціонерне товариство
«Ремспецпроектсервіс»

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ
ЗАВОД»

Річна інформація емітента за 2017р.
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за ЄДРПОУ, «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573, 53201,
місцезнаходження,
місто Нікополь, Дніпропетровська область,
міжміський код та телефон проспект Трубників, будинок 56, тел. (0566)
емітента
63-01-05
2. Дата розкриття повного 24.04.2018 рік
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://enr.dp.ua/?page_id=41
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ПАТ «Ремспецпроектсервіс»
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Ремспецпроектсервіс», код за ЄДРПОУ 22147637, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: 71108, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, 20, оф. №1, тел. (050) 941-90-23.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: rspscorp.pp.ua
ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Генеральний директор Коркін Г.В..
27.04.2018

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ПАТ «ХІМПРОММЕТ» за 2017 рік
І. Основні відомості про емітента: 1. Повне найменування емітента –
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМПРОММЕТ», код за
ЄДРПОУ – 40014693, місцезнаходження – 69081, м. Запорiжжя, ,
вул. Сталеварiв/Патрiотична, буд.19/38, міжміський код та телефон емітента:
(061) 233-07-32 (061) 233-07-32. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 27.04.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію – himprommet.co.ua. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «АФ «Стимул», код за ЄДРПОУ 39051995.
5. Інформація про загальні збори: чергові загальні збори акціонерів проведені 26.04.2017. Пропозиції до переліку питань порядку денного подавав Голова зборів Партатус О.С.: 1. Обрання лічильної комісiї. 2. Затвердження звіту
правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за
2016 р. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2017 р. 3. Затвердження звіту ревізора товариства за 2016 рік. Затвердження висновків
ревізора товариства за 2016 рік. 4. Затвердження річного звіту товариства за
2016 р. 5. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) товариства за
2016 р. 6. Зміна типу товариства, зміна найменування товариства. 7. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження уповноважених осіб на підписання цього статуту та протоколу загальних зборів акціонерів. 8. Припинення повноважень правління товариства.
9. Обрання генерального директора товариства. 10. Затвердження умов
контракту з генеральним директором та обрання особи, уповноваженої на підписання цього контракту. По всім питанням, крім шостого та сьомого, рішення
прийнято згідно запропонованим проектам рішень. По шостому та сьомому
питанню вирішили: рішення не прийняте. По восьмому питанню вирішили:
1. Припинити повноваження голови правління Партатуса Олександра Степановича, припинити повноваження члена правління Селемет Андрія Юрійовича, припинити повноваження члена правління Ольховської Лариси Олексіївни.
По дев’ятому питанню вирішили: Обрати правління товариства у складі – генеральний директор товариства. Обрати генеральним директором товариства Партатуса Олександра Степановича. По десятому питанню вирішили:
Затвердити умови контракту з генеральним директором та обрати особи,
уповноважену на підписання цього контракту в особі: акціонера Селмета А.Ю.
6. Інформація про дивіденди. Прийнято рішення дивіденди за 2016 рік
не нараховувати та не виплачувати у зв’язку із збитковою діяльністю.
Голова правління
О.С. Партатус
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ПРАТ «ХІЗ»
за 2017 рік
І. Основні відомості про емітента:
1. Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД», код за
ЄДРПОУ – 22627780, місцезнаходження - 61010, м. Харків, вул. Греківська, буд.77, міжміський код та телефон емітента: (057) 731-19-36
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 27.04.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію – http://xiz.pp.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРСПЕЦБУД»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів (для опублікування в офіційному
друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСПЕЦБУД», 30566405, Україна, Полтавська обл.., 39600,
м. Кременчук, вул.В.Пугачова, 6, (05366) 5-31-69.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: ukrspetsbud.io.ua. Директор Мордас В.П.
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство
ня, міжміський код та телефон
"Київський дослiдноемітента
механiчний завод",
05802810
Київська,
КиєвоСвятошинський, 08170, с. ВiтаПоштова, Набережна, 33 0442510975,
2. Дата розкриття повного тексту 27.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтер- patkdmz.pat.ua
нет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «ДІМ СТРАХУВАННЯ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ДІМ СТРАХУВАННЯ», код
ЄДРПОУ 21870998, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Короленка, 21, 0567265414.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: https://idim.com.ua
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ГРАНТЬЕ» у вигляді ТОВ, ідентифікаційний код 21026423.
5. Інформація про загальні збори: 26 квітня 2017 року було проведено
чергові річні Загальні збори акціонерів. Кворум зборів 76,21 % до загальної кількості голосів. Пропозиції до переліку питань порядку денного зборів
подала Наглядова Рада Товариства (інших пропозицій не було). Перелік
питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та
членiв лiчильної комiсiї.2. Затвердження регламенту, порядку проведення
рiчних Загальних Зборiв та порядку голосування.3. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв.4. Звiт Дирекцiї Товариства за 2016
рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.5. Звiт Наглядової
Ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту.6. Звiт Ревiзора за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.7. Затвердження рiчного звiту Товариства, у тому числi
фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.8. Розподiл прибутку та збиткiв
за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2016 роцi.9. Про виплату дивiдендiв
(затвердження розмiру дивiдендiв).10. Про припинення повноважень
членiв Наглядової ради Товариства. Уповноваження особи на пiдписання
додаткової угоди про розiрвання трудових договорiв з членами Наглядової
Ради Товариства вiд iменi Товариства.11. Про обрання членiв Наглядової
Ради Товариства. Про затвердження умов трудових договорiв з членами
Наглядової Ради. Уповноваження особи на пiдписання трудових договорiв
вiд iменi Товариства.12. Про припинення повноважень Ревiзора Товариства. Уповноваження особи на пiдписання додаткової угоди про розiрвання
трудового договору з Ревiзором Товариства вiд iменi Товариства.13. Про
обрання Ревiзора Товариства. Про затвердження умов трудового договору
з Ревiзором. Уповноваження особи на пiдписання трудового договору вiд
iменi Товариства.14. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства
шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї
Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з державної
реєстрацiї Статуту.15. Про попереднє схвалення та затвердження значних
правочинiв, якi будуть вчинятися протягом 2017 - 2018 рокiв. Результати
розгляду питань порядку денного: 1. Обрати Лiчильну комiсiю в складi
двох осiб: Кукурузу Олексiя Вiкторовича та Козакову Людмилу Миколаївну.
Головою комiсiї обрати Кукурузу Олексiя Вiкторовича.2. Затвердити наступний регламент, порядок проведення рiчних Загальних Зборiв та порядок голосування:- Час на доповiдь - 10 хвилин;- Час на запитання - 2 хвилини;- Час на вiдповiдi - 5 хвилин;- Запитання подаються до Голови Зборiв
в письмовiй та уснiй формi;- На пiдрахунок голосiв вiдвести 5 хвилин.
Пiдсумки голосування оформлюються протоколом лiчильної комiсiї;- Голосування на зборах здiйснюється за принципом одна акцiя - один голос.Голосування зi всiх питань порядку денного проводиться з використанням
бюлетенiв для голосування. Затвердити визначений Наглядовою Радою
Товариства порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, а
саме: бюлетенi для голосування засвiдчуються пiсля їх отримання
Лiчильною комiсiєю Загальних Зборiв. У разi недiйсностi бюлетеня, про це
не ньому робиться вiдповiдна позначка з обов'язковим зазначенням
пiдстав недiйсностi. Бюлетень засвiдчується пiдписом Голови лiчильної
комiсiї та печаткою Товариства. Позначка про недiйснiсть бюлетеня

засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї.3. Обрати Головою Зборiв
Панченко Наталiя Олександрiвну, секретарем Зборiв Комлiченко Олександра Петровича. Уповноважити Голови Зборiв Панченко Наталiю
Олександрiвну та секретаря Зборiв Комлiченка Олександра Петровича на
пiдписання цього Протоколу вiд iменi акцiонерiв.4. Прийняти рiшення про
задовiльну роботу Дирекцiї Товариства у 2016 р. 5. Прийняти рiшення про
задовiльну роботу Наглядової Ради Товариства у 2016 р. 6. Прийняти
рiшення про задовiльну роботу Ревiзора Товариства в 2016 р. 7. Затвердити «Баланс (Звiт про фiнансовий стан) Товариства станом на 31 грудня
2016 року». Затвердити наступнi форми фiнансової звiтностi Товариства:
«Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк; Звiт
про рух грошових коштiв (за прямим методом); Звiт про власний капiтал за
2016 рiк; Примiтки до фiнансової звiтностi ПрАТ «СК «ДIМ СТРАХУВАННЯ» за 2016 рiк.8. Затвердити фактичний розмiр чистого прибутку за 2016
рiк: - в сумi 35 тис. грн. (тридцять п'ять тисяч гривень) та спрямувати його
на формування резервного капiталу Товариства;14 989 888,80 грн. (чотирнадцять мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот вiсiмдесят
вiсiм гривень, 80 копiйок) з нерозподiленого прибуток за попереднi перiоди
становить 126 899 тис. грн. (сто двадцять шiсть мiльйонiв вiсiмсот
дев'яносто дев'ять тисяч гривень) спрямувати на виплату дивiдендiв.
9. Прийняти рiшення про виплату дивiдендiв та затвердити їх розмiр
14 989 888,800грн. (чотирнадцять мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят дев'ять
тисяч вiсiмсот вiсiмдесят вiсiм гривень, 80 копiйок), розмiр дивiдендiв на
одну просту акцiю - 95,60 грн. (дев'яносто п'ять гривень, 60 коп.). Доручити
Наглядовй Радi Товариства провести засiдання та затвердити порядок,
спосiб та строки виплати дивiдендiв у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України. Доручити Дирекцiї прийняти рiшення про нарахування дивiдендiв. Доручити бухгалтерiї на пiдставi рiшення Дирекцiї здiйснити
нарахування дивiдендiв. Доручити Дирекцiї прийняти рiшення про виплату
дивiдендiв акцiонерам та повiдомити осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв про строк, розмiр, порядок виплати дивiдендiв. 10. Припинити
повноваження членiв Наглядової Ради Товариства Гончарової Олени
Сергiївни та Руднєва Дениса Юрiйовича. Уповноважити на пiдписання додаткової угоди про розiрвання трудових договорiв з членами Наглядової
Ради Товариства вiд iменi Товариства Генерального директора Маленка
Романа Iгоревича. 11. Обрати до Наглядової Ради Товариства Гончарову
Олену Сергiївну та Парфененко Олену Михайлiвну. Затвердити Наглядову
Раду у складi двох осiб: гончарова Олена Сергiївна; Парфененко Олена
Михайлiвна. 12. Припинити повноваження Ревiзора Товариства - Масенко
Олександра Миколайовича та цповноважити Генерального директора Товариства Маленка Р.I. вiд iменi Товариства укласти угоду про розiрвання
трудового договору з Ревiзором Товариства Месенко О.М. 13. Не обирати
Ревiзора Товариства. 14. Внести та затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Уповноважити та доручити
Головi Загальних Зборiв Товариства Панченко Наталiї Олександрiвнi та та
секретарю Зборiв Комлiченко Олександру Петровичу пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї. 15. Затвердити та попередньо схвалити будь-якi
значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2017-2018
рокiв до дати проведення наступних рiчних Загальних Зборiв Товариства у
2018 роцi, ринкова вартiсть майна або послуг за якими перевищує
25 вiдсоткiв, але менша 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої
рiчної звiтностi Товариства на дату укладення такого правочину. Встановити граничну вартiсть (цiну) будь-якого значного правочину не бiльше нiж
50 000 000 (п'ятдеся мiльйонiв) гривень. Уповноважити Генерального директора Товариства укладати та пiдписувати такi правочини з визначенням усiх iстотних умов на власний розсуд.
6. Інформація про дивіденди: Рішення про виплату дивідендів було
прийнято на річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися
26.04.2017р., проте, впродовж звітного періоду дивіденди не нараховувалися, не виплачувалися/не перераховувалися та перелік осіб, які мають
право на отримання дивідендів не складався.
Генеральний директор
ПрАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ»
Р.І. Маленко

Приватне акціонерне товариство «Дослідне конструкторсько-технологічне бюро
теплоенергетичного приладобудування»
Приватне акціонерне товариство «Дослідне конструкторськотехнологічне бюро теплоенергетичного приладобудування»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Дослідне конструкторсько-технологічне бюро теплоенергетичного прила-

добудування», 24742580, вул. Желябова, 2А, м.Київ, Київська, 03057,
(044) 4569282
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 24742580.infosite.com.ua

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ
ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВТБ БАНК»

(Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка / вулиця Пушкінська,
будинок 8/26)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК» (далі – ПАТ «ВТБ
БАНК/Банк») повідомляє, що позачерговими Загальними зборами акціонерів
від 24 квітня 2018 року (протокол № 74) (далі – позачергові Загальні збори)
прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення простих іменних акцій за рахунок додаткових внесків.
Загальна кількість ак- 25 800 000 000 (двадцять п’ять мільярдів вісімсот мільцій, що пропонується йонів) штук простих іменних акцій номінальною вартісдо розміщення, їх тип, тю 0,10 (нуль цілих одна десята) гривень кожна. Привіномінальна вартість: лейовані акції до розміщення не пропонуються.
Загальна номінальна 2 580 000 000 (два мільярди п’ятсот вісімдесят
вартість акцій, що пе- мільйонів) гривень
редбачена до розміщення:
Ціна розміщення
0,10 (нуль цілих одна десята) гривень за одну
акцій:
акцію.
Перелік осіб, які є Акції розміщуються винятково серед акціонерів
учасниками приватно- ПАТ «ВТБ БАНК», які є акціонерами на дату ухваленго розміщення акцій. ня рішення про збільшення статутного капіталу Банку.
Інформація про
Акціонер - власник простих акцій Банку має право
надання акціонерам реалізувати своє переважне право на придбання в
переважного права процесі приватного розміщення Банком простих акна придбання акцій цій пропорційно частці належних йому станом на
додаткової емісії.
24 квітня 2018 року простих акцій у загальній кількості емітованих простих акцій. У випадку, якщо кількість
акцій, на придбання яких акціонер має переважне
право, становить не цілу кількість, така кількість акцій округлюється до цілого числа убік зменшення.
Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій
додаткової емісії.
Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне
Строк і порядок
подання письмових право, подає до Банку на ім'я Голови Правління Вайзаяв про придбання смана Костянтина Михайловича в термін з 29 травня
акцій.
2018 року по 18 червня 2018 року включно (кожного робочого дня з 9-00 до 18-00) за адресою місцезнаходження Банку письмову заяву про придбання акцій. У
заяві акціонера повинно зазначатись: прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи/найменування юридичної особи; місце реєстрації фізичної особи/місцезнаходження
юридичної особи;
прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, яка
підписує заяву (у випадку, якщо інтереси акціонера
представляє уповноважена особа); паспортні дані,
реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи/ідентифікаційний код юридичної особи; контактні номери телефонів; кількість
простих акцій належних акціонеру станом на дату
прийняття рішення про збільшення статутного капіталу (станом на 24 квітня 2018 року); кількість акцій,
що ним придбаваються, в межах квоти, що визначається виходячи з обсягу емісії акцій та частки акціонера у загальній кількості простих акцій Банку на
дату прийняття рішення про розміщення акцій.
Заява засвідчується підписом фізичної особи або
уповноваженою нею особою, заява юридичної особи
засвідчується підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи. У разі подання заяви уповноваженою особою акціонера, до заяви додаються
документи, що підтверджують повноваження такого
представника відповідно до чинного законодавства
України (довіреність, статут, протокол тощо).

Строк та порядок
перерахування
коштів у сумі, яка
дорівнює вартості
акцій, що придбаваються.

строк та порядок
видачі товариством
письмових
зобов'язань про
продаж відповідної
кількості акцій

Заяви на придбання акцій, які надійшли до Банку, реєструються в Журналі обліку заяв відповідно до черговості їх надходження. Заяви, що надійшли від інвесторів, які не є акціонерами Банку на дату ухвалення
рішення про збільшення статутного капіталу, не розглядаються. Отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання переважного права на придбання акцій умовами розміщення не
передбачається. У разі, якщо акціонер не подав заяву
у строки, встановлені для реалізації акціонерами їх
переважного права на придбання акцій, вважається,
що він відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.
Після реєстрації заяви в строк з 29 травня 2018 року
по 18 червня 2018 року включно, акціонер перераховує на відповідний рахунок Банку кошти в сумі, яка
дорівнює вартості акцій, що придбаваються. Повна
оплата вартості акцій здійснюється виключно грошовими коштами шляхом безготівкових розрахунків.
Негрошові внески в оплату акцій не приймаються.
Оплата акцій додаткового випуску здійснюється в
розмірі 100% вартості акцій, що придбаваються, в
межах реалізації акціонерами переважного права на
придбання акцій додаткового випуску.
У випадку якщо протягом встановленого строку акціонер подав заяву, але не перерахував кошти в
сумі, що рівняється вартості акцій, що придбаваються, на відповідний рахунок, вважається, що акціонер відмовився від свого переважного права на придбання акцій.
Датою оплати акцій є день зарахування сплачених
акціонером коштів на відповідний рахунок у Банку,
але не пізніше 18 червня 2018 року включно.
У випадку якщо акціонер не повністю оплатив акції,
які придбаваються ним, або оплатив з порушенням
умов оплати, установлених цим рішенням, письмове
зобов'язання про продаж акцій йому не видається,
договір не укладається, а сплачені кошти вертаються
протягом 30 календарних днів від дня затвердження
Правлінням Банку результатів розміщення.
Кошти в національній та іноземній валюті, перераховані по безготівковому розрахунку як сплата за акції, або
внесені готівкою в касу Банку, зараховуються на рахунок ПАТ «ВТБ БАНК» № 50042000001001, МФО 321767,
код ЄДРПОУ 14359319.
У графі «Призначення платежу» платіжного документа вказується: «Оплата за акції ПАТ «ВТБ БАНК»
додаткового випуску. Без ПДВ».
В період з 19 червня 2018 року по 12 липня 2018
року включно (кожного робочого дня з 9-00 до 18‑00)
укладаються договори купівлі-продажу акцій між
Банком і акціонерами, які надали Банку заяву про
придбання акцій і внесли кошти на реалізацію свого
переважного права в повному обсязі.
На підставі отриманої від акціонера письмової заяви
про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що
ним придбаваються, за підписом Голови Правління
ПАТ «ВТБ БАНК» Вайсмана Костянтина Михайловича
або уповноваженої ним особи акціонеру видається
письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів. Письмове зобов’язання видається протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Банком, але не пізніше дня, що передує
дню початку укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
ПАТ «ВТБ БАНК»

Закрите акціонерне товариство «Верхньо-Хортицький авторемонтний завод»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: Закрите акціонерне товариство
«Верхньо-Хортицький авторемонтний завод»; 05402602; 69089, м. Запоріжжя, вул. Марко Вовчок, буд. 20; 0612893248
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27 квітня 2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.vharz.pat.ua

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИза ЄДРПОУ, місцезнаходження,
СТВО «ВТБ БАНК», 14359319м.
міжміський код та телефон емітента Київ , -, 01004, м. Київ,
бульвар Т.Шевченка/вул. Пушкінська, буд.8/26, 044 391 54 09 ,
2. Дата розкриття повного тексту
26.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, https://vtb.ua/about/general/
на якій розміщено регулярну річну
іnformatіon/іssuer-reports/
інформацію
ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РСМ
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора УКРАЇНА», 21500646
- фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової
звітності
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство)
У звітному році 27.04.2017 були проведені річні загальні збори акціонерів
на яких було розглянуто наступні питання:
1. Про обрання складу лічильної комісії річних Загальних зборів
акціонерів ПАТ «ВТБ БАНК».
2. Про затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «ВТБ БАНК» про
результати роботи ПАТ «ВТБ БАНК» в 2016 році.
3. Про затвердження звіту Правління ПАТ «ВТБ БАНК» про результати
роботи ПАТ «ВТБ БАНК» в 2016 році.
4. Про затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «ВТБ БАНК» про
результати діяльності ПАТ «ВТБ БАНК» за 2016 рік.
5. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора ПАТ «ВТБ БАНК» за
2016 рік.
6. Про затвердження річних результатів діяльності (річного фінансового
звіту) ПАТ «ВТБ БАНК» за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку та збитків ПАТ «ВТБ БАНК» за 2016 рік і
виплату дивідендів.
8. Про затвердження Статуту ПАТ «ВТБ БАНК» в новій редакції.
9. Про затвердження Положення про Спостережну раду ПАТ «ВТБ
БАНК» в новій редакції.
10. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «ВТБ БАНК» в
новій редакції.
11. Про припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «ВТБ
БАНК».
12. Про кількісний склад Спостережної ради ПАТ «ВТБ БАНК».
13. Про обрання складу Спостережної ради ПАТ «ВТБ БАНК».
14. Про затвердження умов договорів з членами Спостережної ради
ПАТ «ВТБ БАНК».
15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ВТБ
БАНК».
16. Про обрання складу Ревізійної комісії ПАТ «ВТБ БАНК».
17. Про схвалення правочинів із заінтересованістю, укладених в період з
01 травня 2016 року до 31 грудня 2016 року.
Порядок денний сформований та затверджений Спостережною радою
Банку. Акціонери не подавали пропозиції до переліку питань порядку
денного. Проведення річних Загальних зборів акціонерів було ініційовано
Спостережною радою ПАТ «ВТБ БАНК». Збори визнано такими, що
відбулись.
23.10.2017 року біло проведено позачергові загальні збори акціонерів на
яких було розглянуто наступні питання:
1. Про обрання складу лічильної комісії позачергових Загальних зборів
акціонерів ПАТ «ВТБ БАНК».
2. Про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «ВТБ БАНК» шляхом
приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості
за рахунок додаткових внесків.
3. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ВТБ
БАНК» та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
4. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «ВТБ БАНК», якому
надаються повноваження щодо:
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі,
якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими
власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у
процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у
встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом
ПАТ «ВТБ БАНК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі
прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне
право на придбання розміщуваних ПАТ «ВТБ БАНК» акцій, про можливість реалізації акціонерами такого права та опублікування повідомлення
про це в офіційному друкованому органі.
5. Про визначення уповноважених осіб ПАТ «ВТБ БАНК», яким надаються повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого
переважного права на придбання акцій додаткового випуску, стосовно
яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов`язкового викупу акцій у акціонерів,
які реалізують право вимагати здійснення ПАТ «ВТБ БАНК» викупу
належних їм акцій.
Порядок денний сформований та затверджений Спостережною радою
Банку. Акціонери не подавали пропозиції до переліку питань порядку
денного.
Проведення позачергових Загальних зборів акціонерів було ініційовано
Спостережною радою ПАТ «ВТБ БАНК». Збори визнано такими, що
відбулись.
Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ВТБ БАНК» ухвалили:
1. Обрати до складу лічильної комісії позачергових Загальних зборів
акціонерів ПАТ «ВТБ БАНК», які будуть проведені 23 жовтня 2017 року:
- Шевцову Анну Володимирівну;
- Бзенко Сергія Олександровича;
- Лісковську Світлану Михайлівну.
2. Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «ВТБ БАНК» шляхом
приватного розміщення простих іменних акцій у кількості 25 920 000 000
(двадцять п’ять мільярдів дев’ятсот двадцять мільйонів) штук номінальною вартістю 0,10 (нуль цілих одна десята) гривень кожна на загальну
номінальну вартість 2 592 000 000 (два мільярди п’ятсот дев’яносто два
мільйони) гривень за рахунок додаткових внесків.
3.
I. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ВТБ БАНК»
(Додаток № 2).
II. Приватне розміщення акцій ПАТ «ВТБ БАНК» здійснити виключно
серед акціонерів ПАТ «ВТБ БАНК», що є акціонерами на дату прийняття
рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного
розміщення акцій. Розміщення акцій серед інших інвесторів не передбачено.
4. Уповноваженим органом ПАТ «ВТБ БАНК», якому надаються повноваження щодо:
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі,
якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими
власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у
процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у
встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом
ПАТ «ВТБ БАНК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі
прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне
право на придбання розміщуваних ПАТ «ВТБ БАНК» акцій, про можливість реалізації акціонерами такого права та опублікування повідомлення
про це в офіційному друкованому органі,
визначити Правління ПАТ «ВТБ БАНК».
5. Уповноваженою особою ПАТ «ВТБ БАНК», якій надаються повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого
переважного права на придбання акцій додаткового випуску, стосовно
яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів,
які реалізують право вимагати здійснення ПАТ «ВТБ БАНК» викупу
належних їм акцій,
визначити Голову Правління ПАТ «ВТБ БАНК» Вайсмана Костянтина

253

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 27 квітня 2018 р.
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Михайловича або у разі його відсутності особу, яка виконує його
обов’язки.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
11165729 20068262

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СПЕЦБУРБУД»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
ЗА 2017 РІК
1. Повне найменування емітента,
Приватне акціонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, «Проектно-виробниче підприємство
міжміський код та телефон
«Спецбурбуд»; 23736896; 01103,
емітента
м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 18А;
(044)4514596
2. Дата розкриття повного тексту
26.04.2018р.
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
https://smida.gov.ua/site/23736896/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД
«ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
Річна інформація
емітента цінних паперів
за 2017 рік

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

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у
загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, ідентифікаційний
код юридичної особи –
аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора
– фізичної особи – підприємця),
якою проведений аудит фінансової
звітності
5. Інформація про загальні збори

6. Інформація про дивіденди
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Публічне акціонерне товариство
«Запорізький завод
«Перетворювач», 05755571,
Запорізька область, Дніпровський
район, 69069, м. Запоріжжя,
Дніпровське шосе, 9, (061)2281430
26.04.2018

https://zprua.com

Товариство з обмеженою
відповідальністю «АУДИТ- ВІД та
Ко», 23283905

Загальних чергових та
позачергових зборів у 2017 році не
проводилася у зв’язку з тим, що
рішень про проведення таких
зборів не приймалось
Рішення щодо виплати дивідендів
за результатами звітного та
попереднього періоду не
приймалось

Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Усього зобов'язань
Кошти банків
Кошти клієнтів
Усього власного капіталу та частка меншості
Статутний капітал
Чистий прибуток/(збиток)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
(грн.)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію (грн.)

2530982
3955631
10208876
5091876
4906586
956853
34215784
-4456516
-0,013

1923678
303857
12684054
17245342
8505904
8302102
2822920
34215784
-6892226
-0,022

-0,013

-0,022

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних
(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕемітента, код за ЄДРПОУ,
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
місцезнаходження, міжміський
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
код та телефон емітента

«ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ
З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ»,

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

код за ЄДРПОУ 35625014, 01032,
м. Київ, вулиця Симона Петлюри,
буд. 30, +38(044)499-85-90.
26.04.2018р.

http://www.eadr.com.ua/

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО «СТРАХОня, міжміський код та телефон
ВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТЛІемітента
НЕР», код за ЄДРПОУ 25285050,
04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1в, тел. (044) 4824283
2. Дата розкриття повного тексту річ- 27.04.2018
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
https://velt.com.ua/homepage/
Інтернет, на якій розміщено
osobliva-informaziya
регулярну річну інформацію
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, Приватне акціонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство «Газтрання, міжміський код та телефон
зит» з іноземними
емітента:
інвестиціями», Код за
ЄДРПОУ – 25273549, (044) 490-25-25
2. Дата розкриття повного тексту річ- 26 квітня 2018 року
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії:
3. Адреса сторінки в мережі
www.gastransit.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію:
Голова Правління

М.П. Лінчевський
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Товариство з обмежеемітента, код за ЄДРПОУ,
ною вiдповiдальнiстю
місцезнаходження, міжміський
"ВiЕйБi Лiзинг", 33880354
код та телефон емітента
м. Київ , Шевченкiвський р-н, 01054,
м. Київ, вул. Ярославiв Вал, буд. 13/2,
лiтера «Б» +38 (044) 359 0 399 ,
2. Дата розкриття повного
26.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.vableasing.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за Товариство з обмеженою
ЄДРПОУ аудиторської фірми вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
(П. І. Б. аудитора - фізичної осо- "ПКФ Аудит-фiнанси", 34619277
би - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні
Емітент не є акціонерним товариством
збори (розділ заповнюється у
випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
28.02.2017 року Загальними Зборами Учасників Товариства (протокол №3
від 28.02.2017р.) прийнято рішення про розподіл частини прибутку та сплату
дивідендів Учасникам в наступних розмірах: за 2010 рік 100 тис. грн., за 2011
рік – 1200 тис. грн., за 2012 рік – 7000 тис. грн., за 2013 рік – 4500 тис. грн., за
2014 рік – 9300 тис. грн., за 2015 рік – 8200 тис. грн., за 2016 рік – 7376,8 тис. грн.
Строк виплати - не пiзнiше 01.03.2017. Спосiб виплати - безпосередньо Учасникам перелiк яких визначений у рiшеннi загальних зборiв
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
176084
169551
Основні засоби (за залишковою вартістю)
3884
6074
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
157
70
Сумарна дебіторська заборгованість
91550
99871
Грошові кошти та їх еквіваленти
5677
7551
Власний капітал
75708
103912
Статутний капітал
35350
35350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
31520
59724
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
53910
28916
Поточні зобов'язання і забезпечення
46466
36723
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
загальна номінальна
7775
7572
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від статутного
22
21,4
протягом звітного
капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 7775
7572
паперів власних випусків протягом періоду

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО
місцезнаходження, міжміський
«ОБ’ЄДНАНА СТРАХОВА
код та телефон емітента
КОМПАНІЯ «ОСК РЕЗЕРВ»,
23738116, 04074, м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6, (044) 501-90-31
2. Дата розкриття повного
27 квітня 2018 р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.rezerv.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне

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

товариство "Фондова бiржа "IННЕКС"

23425110
03040, м. Київ,
просп. Голосiївський 70, 11 поверх
(044)2210140 exchange@innex-group.com
http://www.innex-group.com/index.
php?option=com_content&task=blogcat
egory&id=90&Itemid=358
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства
«Фондова бiржа «IННЕКС» (далi - Товариство) (протокол №33 вiд
25.04.2018 р.) прийняте рiшення з 25.04.2018 року припинити повноваження члена Бiржової ради Товариства Скоренко Iрини Вiкторiвни.
Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з
26.11.2015 р. (обиралась строком на три роки). Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не
володiє.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол №33 вiд
25.04.2018 р.) прийняте рiшення з 25.04.2018 року припинити повноваження члена Бiржової ради Товариства Келембета Михайла
Валерiйовича. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з
26.11.2015 р. (обиралась строком на три роки). Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол №33 вiд
25.04.2018 р.) прийняте рiшення з 25.04.2018 року припинити повноваження члена Бiржової ради Товариства Зiнченка Володимира Олександровича. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з
26.11.2015 р. (обиралась строком на три роки). Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 33 вiд
25.04.2018 р.) прийняте рiшення обрати з 25.04.2018 р. до складу Членiв
Бiржової ради Товариства Скоренко Iрину Вiкторiвну. Посадова особа є
представником акцiонера ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Обiймає посаду Голови Правлiння ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ». Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв В.о. Голови Правлiння, керiвник юридичного вiддiлу ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Згоди
на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 33 вiд
25.04.2018 р.) прийняте рiшення обрати з 25.04.2018 р. до складу Членiв
Бiржової ради Товариства Келембет Iрину Iгорiвну. Посадова особа є представником акцiонера ПРАТ «IФК». Cтрок, на який обрано особу - 3 роки,
iншi посади. Обiймає посаду юрисконсульта ПРАТ «IФК», якi обiймала ця
особа за останнi 5 рокiв - юрисконсульт. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 33 вiд
25.04.2018 р.) прийняте рiшення обрати з 25.04.2018 р. до складу Членiв
Бiржової ради Товариства Зiнченко Володимира Олександровича. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ «ФОНД К-1». Cтрок, на який
обрано особу - 3 роки. Обiймає посаду директора ПРАТ «ЕКСПЕРТКАПIТАЛ». Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор ТОВ «ФК «Авангард». Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Iсаєва Валентина Аврамiвна
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
25.04.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
публiчне акцiонерне тоемітента, код за ЄДРПОУ,
вариство
"Нацiональна
місцезнаходження,
компанiя
міжміський код та телефон акцiонерна
емітента
"Нафтогаз України", 20077720,
01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6
тел. (044) 586-35-37
2. Дата розкриття повного 27.04.2018
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://www.naftogaz.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК", 25642478
ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця),
якою проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв
збори (розділ заповнюється України вiд 14.12.16 № 1044 "Питання
у випадку, якщо емітент публiчного
акцiонерного
товариства
акціонерне товариство)
«Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз
України» та статуту Компанiї, затвердженого зазначеною постановою, повноваження вищого
органу Компанiї – загальних зборiв акцiонерiв
Компанiї здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв України одноосібно. У зв'язку з цим iнформацiя щодо загальних зборiв акцiонерiв вiдсутня. Рiшення
єдиного акцiонера — держави в особi Кабiнету
Мiнiстрiв України оформляються вiдповiдним
актом Кабiнету Мiнiстрiв України, що має статус
протоколу загальних зборiв.
6. Інформація про дивіденди.
За результатами
За результатами періоду, що
звітнього періоду
передував звітньому
за
за приві- за простими
за привілепростими лейованиакціями
йованими
акціями ми акціями
акціями
Сума нарахованих
0
0
13264494500
0
дивідендів, грн.
Нарахувані
0
0
69.76
0
дивіденди на одну
акцію, грн.

Сума виплачених
0
0
13264494500
0
дивідендів, грн.
Дата складання
25.04.2017
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
дивідендів
Опис
Вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 26.04.17 №282-р затверджено розподiл
чистого прибутку Нацiональної акцiонерної компанiї
"Нафтогаз України" за 2016 рiк, а саме: 50% чистого
прибутку у розмiрi 13 264 494,5 тис. грн - на виплату
дивiдендiв. Виплата дивiдендiв проведена згiдно з
вимогами законодавства не пiзнiше 30 червня
2017 року.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
(тис.грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
638946642 599792463
Основні засоби (за залишковою вартістю)
589099
502842
Довгострокові фінансові інвестиції
414083429 448077061
Запаси
74353275
59450068
Сумарна дебіторська заборгованість
64545815
66597405
Грошові кошти та їх еквіваленти
18485661
17660966
Власний капітал
431503975 447838047
Статутний капітал
190150481 190150481
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -60478029
-69103045
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
14252600
30317009
Поточні зобов'язання і забезпечення
193190067 121637407
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
206.84
139.52
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
206.84
139.52
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
190150481 190150481
Цінні папери власних
загальна
випусків, викуплені протягом номінальна
звітного періоду
вартість
у відсотках від
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Публічне акціонерне товариство
«Українська залізниця»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному
друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
«Українська залізниця»;
ідентифікаційний код юридичної особи: 40075815;
місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Тверська, 5;
міжміський код і телефон емітента: (044) 465-00-00.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.uz@gov.ua.
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Ернст енд Янг Аудитор-

ські послуги», 33306921.
5. Інформація про загальні збори. Загальні збори ПАТ «Укрзалізниця» у 2017 році не проводились, оскільки товариство має одного акціонера. Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до
товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей
33‑48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства,
передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно.
6. Інформація про дивіденди. За результатами 2016 року рішення
про нарахування дивідендів вищим органом ПАТ «Укрзалізниця» не прий
малось. Проект рішення Кабінету Міністрів України як вищого органу
ПАТ «Укрзалізниця» щодо нарахування дивідендів за результатами 2017
року внесено на розгляд в установленому порядку у квітні 2018 року. Наразі рішення не прийнято.

Приватне акцiонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
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ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП»,
30434963, Київська обл. 04050 мiсто Київ Глибочицька, 44, 044 585 55 08
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.kniazha-life.com.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ»
за 2017 рік
І. Основні відомості про емітента: 1. Повне найменування емітента –
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ», код
за ЄДРПОУ – 00193097, місцезнаходження - 69081, м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, 240, міжміський код та телефон емітента: (0612) 68-31-34. 2. Дата
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 27.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
на якій розміщено регулярну річну інформацію – vtormet.zp.ua. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «АФ «Стимул», код за ЄДРПОУ 39051995.
5. Інформація про загальні збори: чергові загальні збори акціонерів
проведені 26.04.2017. Пропозиції до переліку питань порядку денного подавав Голова зборів Клещинський О.Ю. 1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 3. Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. 4. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про
фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Затвердження
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
Товариство з обмекод за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
женою відповіміжміський код та телефон емітента
2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності

дальністю “ГРАНД
ТЕРРА IНВЕСТ”

26.04.2018

http://azovsky.ua/menu/about/
reporting.html
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю аудиторська
фірма «Партнер – Аудит»,
ЄДРПОУ:23189520

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених
форм)
Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
208250,5
260071,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)
126140,1
137686,1
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Виробничі запаси
1229,3
934,1
Сумарна дебіторська заборгованість
8487,3
49685
Грошові кошти та їх еквіваленти
1136,7
1345,8
Власний капітал
-23871,9
-8092
Статутний капітал
4001,00
4001,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -27872,9
-12093
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
226755,1
264255,1
Поточні зобов’язання і забезпечення
5367,3
3908,8
Чистий прибуток (збиток)
15779,9
-5513,8

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

розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.
9. Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк». 10. Затвердження/
схвалення значних правочинів, укладених із АТ «Ощадбанк». 11. Надання
наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про
укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством. 12. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися
Товариством. По всім питанням, крім десятого, рішення прийнято згідно
запропонованим проектам рішень. По десятому питанню вирішили: зняти
з розгляду порядку денного дане питання у зв’язку із відсутністю предмету
розгляду. По восьмому питанню вирішили: 1. 1. Відкликати попередній
склад Наглядової ради Товариства. 2. Обрати Наглядову раду Товариства
в кількості 5 (п’яти) осіб, у складі: Мохаммад Хані Омран Шервін Алі,
Омран Хоссейн Золфалі, Рафієзадех Малекшах Маджід Ахмад, Пожидаєв
Ростислав Станіславович, Саргсян Карен Едікович. Затвердити умови
цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової
ради Товариства. Позачергові збори в 2017 році не проводились.
6. Інформація про дивіденди. Прийнято рішення дивіденди за 2016 рік
не нараховувати та не виплачувати у зв’язку із збитковою діяльністю.
Голова правління
О.Ю. Клещинський

Приватне
Акцiонерне Товариство
«Рено Україна»

Річна інформація
за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів (для опублікування в офіційному
друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код Приватне Акцiонерне Товариство
за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
"Рено Україна",
міжміський код та телефон емітента ЄДРПОУ 33552751,
01033, м. Київ, Голосiївський р-н,
вул. Гайдара, буд.58/10,
(044)-490-68-32
2. Дата розкриття повного тексту
27.04.2018
річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, https://www.renault.ua/discoverна якій розміщено регулярну річну
renault/renault-in-ukraine/finance
інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ
УКРСТАЛЬ ДНIПРО»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- ТОВАРИСТВО «ЗАВОД
ня, міжміський код та телефон
МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ УКРемітента
СТАЛЬ ДНIПРО»,
код за ЄДРПОУ 01412851, Дніпропетровська обл., 49019 м. Днiпро,
вул. Ударникiв, буд. 54
тел. (056) 231-19-81
2. Дата розкриття повного тексту 26.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.dzmk.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ  ОБ’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРГАЗПРОЕКТ» (ідентифікаційний код 00158592,

міжміський код та телефон емітента:

місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, вул. Січових стрільців, буд. 77)
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26 квітня 2018 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.ukrgazproekt.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності: ТОВ «Аудиторська фірма «Імона-аудит», 23500277
5. Інформація про загальні збори: Чергові (річні) загальні збори проводились 23.04.2018 року. Кворум зборів дотримано. Перелік питань, що
виносились на голосування, згідно з порядком денним 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства. 4.Звіт Голови Правління
Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017
рік. Затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Голови правління
Товариства. 5.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Голови Наглядової ради Товариства. 6.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами
2017 року. 7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління,
звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства. 8.Затвердження річного звіту (балансу) та річної фінансової звітності Товариства
за 2017 рік. 9.Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за
підсумками 2017 року. 10.Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. 11.Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами Товариства. 12.Про внесення змін та
доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління
та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
13.Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 14.Про обрання членів Наглядової ради Товариства 15.Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на
підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 16.Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 17.Про обрання членів Ревізійної комісії
Товариства. 18.Затвердження умов договору (контракту), що укладається
з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства. 19.Про надання попередньої згоди на
вчинення значних правочинів.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
79 723
78 500
Основні засоби (за залишковою вартістю)
87
196
Довгострокові фінансові інвестиції
104
104
Запаси
76 749
76 186
Сумарна дебіторська заборгованість
1662
695
Грошові кошти та їх еквіваленти
94
181
Власний капітал
(104 474) (102 688)
Статутний капітал
1 600
1 600
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(108 995) (107 312)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
61 748
59 820
Поточні зобов'язання і забезпечення
12 2448
121 368
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(0,9924) (18,2528)
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
(0,9924) (18,2528)
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1797695
1797695
Цінні папери власних випусків,
0
0
0
0
викуплені протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНЖИНІРИНГОВОВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ»

(ідентифікаційний код 00158652, місцезнаходження: 01023, Україна,
м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 20, тел. 044 586 8066)
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26 квітня 2018 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію www.vtg.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності: ТОВ «Аудиторська фірма «Імона-аудит», 23500277
5. Інформація про загальні збори: Чергові (річні) загальні збори проводились 23.04.2018 року. Кворум зборів дотримано. Перелік питань, що виносились на голосування, згідно з порядком денним 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря
Загальних зборів Товариства. 3. Затвердження порядку (регламенту)
проведення Загальних зборів Товариства. 4.Звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.
Затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства. 5.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Затвердження
заходів за наслідками розгляду звіту Голови Наглядової ради Товариства. 6.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року. 7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства. 8.Затвердження річного звіту (балансу) та річної фінансової звітності
Товариства за 2017 рік. 9.Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2017 року. 10.Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. 11.Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції,
затвердженій цими Загальними зборами Товариства. 12.Про внесення
змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду,
Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції. 13.Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 14.Про обрання членів Наглядової ради Товариства
15.Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 16.Про припинення повноважень Голови
та членів Ревізійної комісії Товариства. 17.Про обрання членів Ревізійної
комісії Товариства. 18.Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи,
яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства. 19.Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
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 періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Період
звітний

попередній

60306
6388
----22786
30421
968
(10218)
22
(10246)
-----70524
(1,8381)

58402
6637
-------21112
29384
1512
(6117)
22
(6160)
---------64519
(1,0787)

(1,8381)

(1,0787)

2223000
0
0
0

2223000
0
0
0
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ».

2. Код за ЄДРПОУ – 20280935.
3. Місцезнаходження - 02154 , м. Київ, Русанівський бульвар,
буд. 7.
4. Міжміський код, телефон та факс - (056) 788-02-07, (056) 788-02-24.
5. Електронна поштова адреса - office@cst-invest.dp.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття Інформації - http://newtone.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 знач
них правочинів.
ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2018 року; Найменування уповноваженого органу, що
його прийняв: загальні збори акціонерів Товариства; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: значні правочини, якщо ринкова
вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності або
тягнуть за собою виникнення грошових (майнових) зобов’язань Товариства
на суму, що перевищує 100000 (сто тисяч) гривень, або про відчуження Товариством нерухомості, основних засобів, земельних ділянок – незалежно від
суми угоди, а також значні правочини, якщо ринкова вартість майна або пос
луг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік.;
Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: зазначається у разі прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів; Гранична сукупність вартості
правочинів: 59 772,6 тис. грн.; Вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності: 59 772,6 тис. грн.; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 100%; Загальна кількість голосуючих акцій: 124 077 (сто двадцять чотири тисячі сімдесят сім) штук;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:
124 077 (сто двадцять чотири тисячі сімдесят сім) штук; Кількість голосуючих
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 124 077 (сто двадцять чотири тисячі сімдесят сім) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували
«проти» прийняття рішення: 0 штук.
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор
Білоіваненко Олександр Вікторович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника) 27.04.2018
(дата)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО
«НАУКОВОмісцезнаходження, міжміський
ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
код та телефон емітента
«АГРОКОМПЛЕКС», 13669236,
вул. Озерна, буд. 4, оф. 87, м. Київ, Оболонський, 04209, (044) 516-52-41
2. Дата розкриття повного тексту 27.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Ін- agrokompleks.com.ua
тернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

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

ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ».
2. Код за ЄДРПОУ – 22599262.
3. Місцезнаходження - 02154 , м. Київ, вул. Русанівський бульвар, буд. 7.
4. Міжміський код, телефон та факс - (056) 788-02-04,
(056) 788‑02‑04.
5. Електронна поштова адреса - office@people.net.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - http://people.net.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1
розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2
розділу ІІІ цього Положення - Зміна складу посадових осіб
емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» 25.04.2018 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 31 загальних зборів
акціонерів ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» від 25.04.2018 року. Посадова особа Янчіцький Володимир Володимирович, яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
0 грн. Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені прийняттям рішення загальних зборів акціонерів про ліквідацію Ревізійної комісії та створення посади Ревізора Товариства. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом
якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» 25.04.2018 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 31 загальних зборів
акціонерів ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» від 25.04.2018 року. Посадова особа Чорний микола Валерійович, яка займала посаду Член
Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Зміни у
персональному складі посадових осіб обумовлені прийняттям рішення загальних зборів акціонерів про ліквідацію Ревізійної комісії та
створення посади Ревізора Товариства. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа
перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» 25.04.2018 року. Призначення
посадової особи виконано на підставі Протоколу № 31 загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» від 25.04.2018 року.
Посадова особа Поворотній Юрій Анатолійович, призначена на посаду Ревізор акціонерного товариства. Володiє часткою в статутному
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: контролер служби внутрішнього
аудиту (контролю) в ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр»; відповідальний працівник з аналізу та управління ризиками в ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр»;
відповідальний працівник з аналізу та управління ризиками в
ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ’Я».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук акцій.
Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
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
Векслер Борис Михайлович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
27.04.2018 (дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 27 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Автобаза «Водник»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Автобаза «Водник», 01039792, вул. Довженка, 2 А, м. Полтава, Шевченківський р-н, Полтавська обл., 36002, (0532) 59-44-61
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 01039792.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ».
2. Код за ЄДРПОУ – 20280935.
3. Місцезнаходження - 02154 , м. Київ, Русанівський бульвар, буд. 7.
4. Міжміський код, телефон та факс - (056) 788-02-07, (056) 788-02-24.
5. Електронна поштова адреса - office@cst-invest.dp.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття
Інформації - http://newtone.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства «СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ» 25.04.2018 року.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 9 загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ» від 25.04.2018 року.
Посадова особа Білоіваненко Олександр Вікторович (паспорт: серія
АЕ номер 309893, виданий 10.10.1996 року Новомосковським РВ УМВС у
Дніпропетровській області), яка займала посаду Генеральний директор,
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Зміни у складі посадової особи
емітента обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посаді: 1 рік.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства «СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ» 25.04.2018 року.
Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 9 загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «СІ-ЕС-ТІ
ІНВЕСТ» від 25.04.2018 року. Посадова особа Білоіваненко Олександр
Вікторович (паспорт: серія АЕ номер 309893, виданий 10.10.1996 р. Новомосковським РВ УМВС у Дніпропетровській області), призначена на посаду Генеральний директор. Володiє часткою в статутному капіталі
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: помічник генерального директора ПрАТ «Телесистеми України», генеральний директор ПрАТ «Сі-Ес-Ті Інвест». Розмір пакета акцій
емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
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
Білоіваненко Олександр Вікторович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
27.04.2018
(дата)
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Приватне акціонерне товариство
«Облшляхрембуд»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Облшляхрембуд», 03332010, вул. Лохвицька, 48, м. Гадяч, Гадяцький р-н, Полтавська обл., 37300, (0532) 58-94-26
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 03332010.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОЛТАВАСАДВИНМАРКЕТ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАСАДВИНМАРКЕТ», 30063363, Полтавська обл.,
Шевченкiвський р-н, 36010, м. Полтава, вул. Половка, 62А,
0503053906.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://30063363.bs1998.info
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акціонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «МДЄ-2001»,
місцезнаходження,
31838285, вул. Старосільська, 1, м. Київ,
міжміський код та телефон
Дніпровський район, Київська область,
емітента
02660, Україна, (044)5424127
2. Дата розкриття повного
26.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.mde-2001.kiev.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО
ня, міжміський код та телефон
"ТЕЛЕВIЗIЙНА СЛУЖБА
емітента
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА",
20264089 Дніпропетровська , Шевчен
кiвський, 49000, м. Днiпро, вул.Воскресенська, буд.14 (056) 745-97-75,
2. Дата розкриття повного тексту 27.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
http://34.ua/company/
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
І. Загальні відомості

2. Код за ЄДРПОУ – 21517799.
3. Місцезнаходження - 03180 , м. Київ, вул. Пшенична, буд. 2.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 403-03-07, (044) 403-03-07.
5. Електронна поштова адреса - zbv-1@zbv-1.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації - http://zbv-1.com.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ
ВИРОБIВ-1» 24.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи
виконано на підставі Протоколу № 15/2018 Загальних зборів акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1»
від 24.04.2018 року. Посадова особа Фурдило Нiна Миколаївна, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені внесенням змін в Закон
України «Про акціонерні товариства» та прийняттям нової редакції Статуту
Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 місяців. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ
ВИРОБIВ-1» 24.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 15/2018 Загальних зборів акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1» від
24.04.2018 року. Посадова особа Орлюк Олексій Вікторович, яка займала
посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені внесенням змін в Закон України
«Про акціонерні товариства» та прийняттям нової редакції Статуту Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом
акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:
5 місяців. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ
ВИРОБIВ-1» 24.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 15/2018 Загальних зборів акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1» від
24.04.2018 року. Посадова особа Тімофєєва Олена Миколаївна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені внесенням змін в Закон України «Про акціонерні товариства» та прийняттям нової редакції Статуту
Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:
5 місяців. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1»

24.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу
№ 15/2018 Загальних зборів акціонерів Приватного акцiонерного товариства
«ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1» від 24.04.2018 року. Фурдило Нiна Миколаївна обрано на посаду Член Наглядової ради з 25.04.2018 року. Володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента
у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ «БЕТОН СЕРВIС»,
головний бухгалтер ТОВ «СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН». Розмір пакета акцій
емітента, які належать цій особі: 0 штук акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради акціонерного
товариства Фурдило Н.М. є представником акцiонера Товариства - юридичної особи БАРТЕК IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД/BARTECH INVESTMENTS
LIMITED, якої належить 95,083341% статутного капіталу емітента.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1»
24.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу
№ 15/2018 Загальних зборів акціонерів Приватного акцiонерного товариства
«ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1» від 24.04.2018 року. Орлюк Олексій Вікторович обрано на посаду Член Наглядової ради з 25.04.2018 року. Володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента
у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п'яти років: майстер ТСЦ ПАТ «Завод ЗБК
iм.С.Ковальської», заступник начальника-технолога ТСЦ ПАТ «Завод ЗБК
iм.С.Ковальської», начальник цеху №5 ПАТ «Завод ЗБК iм.С.Ковальської»,
начальник бетонозмiшувального цеху ТОВ «СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН», директор з виробництва вiддаленого пiдроздiлу ТОВ «СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук акцій.
Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради акціонерного товариства Орлюк О.В. є представником
акцiонера Товариства – юридичної особи БАРТЕК IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД/
BARTECH INVESTMENTS LIMITED, якої належить 95,083341% статутного
капіталу емітента.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1» 24.04.2018
року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 15/2018
Загальних зборів акціонерів Приватного акцiонерного товариства «ЗАВОД
БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1» від 24.04.2018 року. Роік Неллі Іванівна обрано
на посаду Член Наглядової ради з 25.04.2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на
який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: Державне агентство екологічних інвестицій України, заступник директора департаменту; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОМАТ», заступник начальника юридичного відділу, начальник юридичного відділу. Розмір
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук акцій. Згоди фізичної
особи на розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради
акціонерного товариства Роік Н.І. є представником акцiонера Товариства юридичної особи БАРТЕК IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД/BARTECH INVESTMENTS
LIMITED, якої належить 95,083341% статутного капіталу емітента.
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Генеральний директор
Василiвецький Олександр В’ячеславович
(підпис) 			
(ініціали та прізвище керівника)
27.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА
СIЛЬГОСПТЕХНIКА»

Приватне
акціонерне товариство
«Дрогобицький хлібокомбінат»

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1».

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

ПРИВАТНЕ АЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА
СIЛЬГОСПТЕХНIКА", 03744267Київська,
Києво-Святошинський, 08132, м. Вишневе,
Л.Українки, б. 62 (04598) 5-23-97,
26.04.2018

https://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/
xml/show/114494

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2017 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Дрогобицький хлібокомбінат», 00376389, м. Дрогобич, вул. Рєпіна, 8,
тел. (03 244) 1-55-25.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://droghlib.com.ua/.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПЛАСТИК»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента,
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИідентифікаційний код юридичної
СТВО «УКРПЛАСТИК», 00203588,
особи, місцезнаходження, міжмісь- вул. М.Раскової,1, м. Київ, Дніпровкий код і телефон емітента.
ський, 02002, (044) 517-36-83
2. Дата розкриття повного тексту
27.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
3. Адреса сторінки в мережі
http://www.ukrplastic.com/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію.
4. Найменування, ідентифікаційний Товариство з обмеженою відповікод юридичної особи - аудиторської дальністю «Міжнародний фінансофірми (П.І.Б. аудитора - фізичної
вий аудит», 37024556
особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності.
5. Інформація про загальні збори.
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 27.04.2017 року. Кворум
зборів: 99,7966% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів
акціонерів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році та прийняття
рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) Товариства за
2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за результатами роботи товариства у 2016 році.
9. Про роботу Ради ветеранів Товариства.
10. Про затвердження значних правочинів Товариства.
11. Про попереднє схвалення та/або вчинення значних правочинів Товариства.
12. Щодо клопотання виступити поручителем та укладення договору поруки.
13. Припинення повноважень членів Правління Товариства.
14. Обрання членів Правління Товариства.
15. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
16. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
17. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: немає
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: немає
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів ПАТ «Укрпластик» у
складі: Голова Лічильної комісії: Подолянов В.П., секретар Лічильної комісії – Петелько Л.В., члени Лічильної комісії: Тростінська В.Б., Коновалова Л.О., Лисенко І.К.
2. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрпластик»
Заступника Голови Правління Грабовляка В.І., обрати секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрпластик» Лисенко І.К.
3. Прийняти наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрпластик»:
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного загальних
зборів здійснювати бюлетенями для голосування;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану
пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не
набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного
вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та
по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який
ініціює питання;
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- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
- для відповідей на питання, що отримані від учасників загальних зборів,
надавати до 5 хвилин;
- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин.
4. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрпластик» у 2016 році та основні напрями діяльності ПАТ «Укрпластик» у 2017
році затвердити.
5.Звіт Наглядової ради ПАТ «Укрпластик» про роботу у 2016 році затвердити.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Укрпластик» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрпластик» у 2016 році
затвердити.
7. Затвердити річні результати діяльності ПАТ «Укрпластик» у 2016 році.
8. Прибуток ПАТ «Укрпластик» за 2016 фінансовий рік в сумі 129 512 тис. грн.
направити на зменшення нерозподіленого прибутку минулих років.
9. Затвердити Звіт Ради ветеранів ПАТ «Укрпластик» та продовжити роботу Ради ветеранів в наступному році.
10.1.
Схвалити
укладення
договору
Страхування
майна
№ 027010/0211/0000604 від 18.01.2017 р. з ПрАТ «Страхова компанія «УНІКА» на загальну страхову суму у розмірі 5 379 149 600,00 грн.
10.2.
Схвалити
укладення
договору
Страхування
майна
№ 027010/0211/0000605 від 18.01.2017 р. ПрАТ «Страхова компанія «УНІКА» на загальну страхову суму у розмірі 233 383 752,00 грн.
10.3. Схвалити укладення договору добровільного страхування відповідальності товаровиробника № 027022/3301/0000111 від 27.12.2016 р.
ПрАТ «Страхова компанія «УНІКА» на загальну страхову суму у розмірі
275 414 830,00 грн.
10.4. Схвалити укладення договору добровільного страхування вантажів
№ CRG0035954 від 31.03.2017 р. ПрАТ «Страхова компанія «Колоннейд
Україна» на загальну страхову суму у розмірі 830 707 600,00 грн.
10.5.
Схвалити
укладення
договору
страхування
майна
№ 251.994120140.0047 від 20.04.2017 р. ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ
Україна» загальною вартістю 5 379 149 600,00 грн.
10.6.
Схвалити
укладення
договору
страхування
майна
№ 251.994120141.0047 від 20.04.2017 р. ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ
Україна» загальною вартістю 233 383 752,00 грн.
10.7. Схвалити укладення договору добровільного страхування майна
№ 200131065.16 від 02.12.2016 р. ПрАТ «Акціонерна страхова компанія
«ІНГО Україна» на загальну страхову суму у розмірі 440 591 272,87 грн.
10.8. Схвалити укладення кредитного договору, укладеного з АТ «Укрексімбанк» №151116К1/ЕЕР-72-ЕХІМ від 2804.2016 р. на суму 5 600 000,00 доларів США.
10.9. Схвалити укладення генерального кредитного договору, укладеного з
ПАТ АБ «Укргазбанк» №41/2016 від 30.11.2016 р. на суму
135 369 490,00 грн.
10.10. Схвалити укладення договору Застави укладеного з ПАТ АБ «Укр
газбанк» №41/2016-З/1 від 30.11.2016 р.
10.11. Схвалити укладення договору Застави укладеного з ПАТ АБ «Укр
газбанк» №41/2016-З/2 від 30.11.2016 р. на суму 43 208 055,00 грн.
11.1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ «Укр
пластик» протягом не більш як одного року з дати прийняття відповідного
рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного
такого правочину, становить 25 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Укрпластик», а
саме правочини з граничною сукупною вартістю 10’000’000’000,00 (десять
мільярдів) грн. кожний правочин, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті
за курсом НБУ на дату вчинення відповідного правочину щодо:
а) Укладання нової Генеральної угоди з АТ «Укрексімбанк» (надалі нова
Генеральна Угода), або внесення будь-яких змін до умов генеральної угоди
№18106N2/2134 від 16.02.2006, укладеної між АТ «Укрексімбанк»,
ПАТ «Укрпластик» та ПрАТ «НВЛ «Агрокомплекс» (надалі – Генеральна
угода), кредитних договорів, укладених у рамках нової Генеральної угоди
або Генеральної угоди, договорів забезпечення (іпотеки,застави), договорів поруки тощо;
б) укладання нових кредитних договорів у рамках нової Генеральної угоди
або Генеральної угоди, договорів забезпечення (іпотеки, застави тощо),
договорів поруки виконання зобов’язань ПАТ «Укрпластик» та ПрАТ «НВО
«Агрокомплекс» за Генеральною угодою тощо;
в) надання згоди на укладання нових договорів поруки, кредитних договорів у рамках нової Генеральної угоди або Генеральної угоди, договорів забезпечення (іпотеки, застави тощо), внесення будь-яких змін до умов генеральних угод та кредитних договорів, тощо;
г) укладення з банками та фінансовими установами (зокрема, Європейським банком реконструкції та розвитку):

№81, 27 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
- Генеральних кредитних договорів (угод), кредитних договорів (позик);
- договорів про надання фінансових послуг, конверсійних та депозитарних
транзакцій;
- договорів застави майна, майнових прав, іпотеки, землі, нерухомості, у
тому числі Договору застави рухомого майна з Європейським банком реконструкції та розвитку та ін.;
- договорів про надання гарантій і документарних операцій;
- додаткових угод до генеральних договорів (угод), кредитних договорів,
договорів про надання фінансових послуг, договорів застави майна, майнових прав, іпотеки, землі, нерухомості тощо.
д) укладання договорів страхування з Страховими компаніями;
е) укладання інших угод з фінансовими або кредитними установами та
банками;
є) укладання договорів (контрактів) купівлі-продажу та/або договорів
(контрактів) відчуження майна, землі, цінних паперів тощо, в тому числі,
але не виключно, укладення додатків, додаткових угод та доповнень до
вказаних договорів (контрактів), з підприємствами та організаціями.
11.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Укрпластик» або за її дорученням іншу особу надавати згоду на укладання нових договорів поруки, кредитних договорів у рамках нової Генеральної угоди або Генеральної угоди,
договорів забезпечення (іпотеки, застави тощо), внесення будь-яких змін
до умов нової Генеральної угоди або Генеральної угоди та кредитних договорів, укладених у рамках нової Генеральної угоди або Генеральної угоди тощо, укладання та підписання відповідних кредитних договорів у рамках нової Генеральної угоди або Генеральної угоди, договорів
забезпечення (іпотеки, застави тощо), договорів поруки виконання
зобов’язань ПАТ «Укрпластик» та ПрАТ «НВО «Агрокомплекс» за новою
Генеральною угодою або Генеральною угодою, договорів про надання фінансових послуг, конверсійних та депозитарних транзакцій, договорів застави майна, майнових прав, іпотеки, землі, нерухомості тощо, договорів
про надання гарантій і документарних операцій, інших договорів, а також
додаткових угод/договорів про внесення змін/додатів до нової Генеральної
угоди або Генеральної угоди, генеральних договорів (угод), кредитних договорів, укладених у рамках нової Генеральної угоди або Генеральної угоди, кредитних договорів (позик), договорів забезпечення (іпотек, застави
тощо), договорів поруки, договорів про надання фінансових послуг, договорів застави майна, майнових прав, іпотеки, землі, нерухомості тощо та всіх
документів, що супроводжують процес їх підписання. Умови, що не визначені в даному рішенні, доручити Голові Правління або за її дорученням іншій особі визначити самостійно на свій розсуд.

12. У разі необхідності клопотати до третьої сторони виступити поручителем виконання зобов’язань ПАТ «Укрпластик» та ПрАТ «НВО «Агрокомплекс», що виникли та виникнуть у майбутньому за Генеральною угодою та за кредитними договорами, що укладені та будуть укладені, в тому числі у рамках Генеральної
угоди.
13. Припинити повноваження членів Правління Товариства – Очкура О.А.,
Чепелєва С.М., Галкіної О.О., Грабовляка В.І., Насірова М.Ф., Козіка О.М.
14. Обрати Членів Правління з наступних кандидатів:
1. Очкур Олександр Андрійович;
2. Галкіна Олена Олександрівна;
3. Грабовляк Василь Іванович;
4. Насіров Мехді Форман огли;
5. Козік Олександр Михайлович.
15. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Укрпластик» у
складі: Голови Наглядової ради Мірошник Лідії Михайлівни та членів Наглядової ради – Галкіної Ани Олександрівни, Галкіної Ольги Олександрівни, Кузьменка Миколи Антоновича.
16. Обрати Наглядову раду з наступних кандидатів: Голова Наглядової
ради – Мірошник Лідія Михайлівна
Члени Наглядової ради:
1. Галкіна Анна Олександрівна (представник за довіреністю акціонера –
компанії Іммер Лімітед);
2. Галкіна Ольга Олександрівна(представник за довіреністю акціонера –
компанії Іммер Лімітед);
3. Бойко Петро Анатолійович (представник за довіреністю акціонера – компанії Іммер Лімітед);
4. Ненашев Євген Володимирович (представник за довіреністю акціонера – компанії Іммер Лімітед);
5. Кузьменко Микола Антонович.
17. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі:
Голови Ревізійної комісії Рябцевої І.В. та членів Ревізійної комісії – Рябоконь Т.В., Настенко Л.А., Мельниченко В.П., Лобок В.В.
18. Обрати Ревізійну комісію з наступних кандидатів:
Голова Ревізійної комісії Рябцева Ірина Володимирівна,
Членів Ревізійної комісії :
1. Мельниченко Валентина Петрівна;
2. Лобок Валерій Васильович.
Причини, чому загальні збори не відбулися: немає.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

Приватне акцiонерне товариство
«Українська акцiонерна страхова
компанiя АСКА»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, Приватне
акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
товариство
"Страхоміжміський код та телефон емітенва компанiя "Золотий
та
вiк", 33084695 Миколаївська, Центральний,
54030,
м.Миколаїв,
вул. Потьомкiнська, буд.4 0512 670192,
2. Дата розкриття повного тексту річ- 26.04.2018
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://gold.asko.com.ua
нет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів для
опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне товарикод за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- ство "Українська акцiонерна
ня, міжміський код та телефон
страхова компанiя АСКА", код за
емітента
ЄДРПОУ 13490997,
Запорізька обл., Вознесенiвський р-н,
69005 Запорiжжя,
вул. Перемоги, б. 97-А
тел. (061) 221 07 64
2. Дата розкриття повного тексту 26.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://www.aska.com.ua
нет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію

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

Приватне
акцiонерне товариство
“Карбо та Крiплення”

Річна інформація
ПрАТ «КАРБО ТА КРІПЛЕННЯ»
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Карбо
емітента, код за ЄДРПОУ,
та Крiплення", 30354045 Донецька ,
місцезнаходження, міжміський Совєтський, 86193, мiсто Макiївка,
код та телефон емітента
вулиця Дорожна, 1 "б" 0622102653,
2. Дата розкриття повного
26.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.carbokrep.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІРНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛІКУ
ЕНЕРГОНОСІЇВ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИемітента, код за ЄДРПОУ,
СТВО «ІНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА
місцезнаходження, міжміський ОБЛІКУ ЕНЕРГОНОСІЇВ»
код та телефон емітента
КОД ЄДРПОУ: 33533189
Україна, 79071, м. Львів, вул. Кульпарківська, 141 / 184
(032) 245-37-67
2. Дата розкриття повного
27.04.2018 р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://www.ieoe.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, ідентифікацій- Товариство з обмеженою відповідальний код юридичної особи - ауди- ністю «Емкон-Аудит»
торської фірми (П.І.Б. аудитора Код ЄДРПОУ: 37153128
- фізичної особи - підприємця),
якою проведений аудит
фінансової звітності.
5. Інформація про загальні
20 квітня 2018 року проведено річні
збори (зазначається інформація загальні збори акціонерів ПрАТ «Інстипро проведення або непроветут енергоаудиту та обліку енергоно
дення загальних чергових та
сіїв».
позачергових зборів (у разі їх
Перелік питань, що виносяться на
непроведення вказуються
голосування, згідно з порядком
причини), зазначаються перелік денним:
питань, що розглядалися на
1.Обрання членів лічильної комісії,
загальних зборах, особи, що
голови і секретаря Загальних зборів
подавали пропозиції до переліку Товариства та затвердження реглапитань порядку денного. У разі менту роботи Загальних зборів
проведення позачергових зборів Товариства.
зазначаються особа, що
2.Звіт Правління Товариства про
ініціювала проведення
результати фінансово-господарської
загальних зборів, результати
діяльності Товариства за 2017 рік та
розгляду питань порядку
визначення основних напрямків
денного. У разі якщо загальні
діяльності на 2018 рік.
збори не відбулися, вказуються 3.Звіт Наглядової ради Товариства про
причини).
проведену роботу у 2017 році.
4.Звіт Ревізора Товариства про
результати перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства
за 2017 рік.
5.Затвердження річної фінансової
звітності за 2017 рік., порядку
розподілу прибутку та покриття збитків
Товариства за 2017 рік.
6.Затвердження значних правочинів та
правочинів, щодо вчинення яких є
зацікавленість, які були укладені у
2017 році.

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВо
«ТАРА»

Річна інформація емітента
за 2017 рік
1. Повне найменування
Приватне акцiонерно товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
"Тара", 05452793 Закарпатська обл.,
місцезнаходження, міжміський Хустський р-н., 90400, м. Хуст,
код та телефон емітента
Вокзальна,17 т. 0314255181,
0314244734
2. Дата розкриття повного
27.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.tara.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017рік
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженз обмеженою
ня, міжміський код та телефон
вiдповiдальнiстю
емітента

«Експлуатацiйна
компанiя «Сервiс»,

34486072м. Київ , -, 01032, м. Київ,
бульвар Тараса Шевченка,будинок
35,гнп №7 044 221 08 69,
2. Дата розкриття повного тексту 26.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
ek-service.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
ТОВ «Аудиторська фiрма «Iмона –
4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. Аудит», 23500277 ТОВ Аудиторська
І. Б. аудитора - фізичної особи - фiрма «Iмона –Аудит», 23500277
підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори Емітент не є акціонерним товари(розділ заповнюється у випадку, ством
якщо емітент - акціонерне
товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
864913.9
347180.8
Основні засоби (за залишковою вартістю)
5634.1
3023.1
Довгострокові фінансові інвестиції
Виробничі запаси
299211.7
225025.1
Сумарна дебіторська заборгованість
495518.9
116068.7
Грошові кошти та їх еквіваленти
1544.5
33.3
Власний капітал
107297.1
113731.7
Статутний капітал
120035.0
120035.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -12745.7
-6311.1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
445787.9
14.0
Поточні зобов'язання і забезпечення
311828.9
233435.1
Чистий прибуток (збиток)
-6434.6
-1452.3
Керівник

Семенов В.В.
М.П.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2017 рік

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА»
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА
місцезнаходження, міжміський
ФІНАНСОВА МЕРЕЖА», 34295209,
код та телефон емітента
вул. Північно-Сирецька, 1-3,
м. Київ,04136,Україна, 050-311-50-95
2. Дата розкриття повного тексту 27.04.2018
річної інформації у
загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://www.ufn.com.ua/richnyy_zvit.html
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Голова Правління

Филионов В.В.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товаемітента, код за ЄДРПОУ,
риство "Київська виробнимісцезнаходження, міжміський код та телефон ча компанiя "РАПIД", код за
ЄДРПОУ 05475156, м. Київ , Дарницький р-н,
емітента
02099, Київ, Зрошувальна, 7, тел. (044) 566-20-97
2. Дата розкриття повного 27.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в ме- http://rapid.com.ua/godovoy-otchet-2017.html
режі Інтернет, на якій
розміщено
регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код за Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
ЄДРПОУ
аудиторської "Аудиторська компанiя "ЗЕЛЛЕР", 31867227
фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про
21.04.2017 р. було проведено рiчнi Загальнi збозагальні збори (розділ
ри акцiонерiв Товариства (Протокол № 6 вiд
заповнюється у випадку, 21.04.2017 року) з наступним перелiком питань
якщо емітент - акціонер- порядку денного: ПОРЯДОК ДЕННИЙ
не товариство)
1. Про обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних
зборiв Товариства. 2. Про обрання Голови та секретаря рiчних Загальних зборiв Товариства. 3. Про
затвердження порядку проведення рiчних Загальних зборiв Товариства. 4. Про затвердження звiту
дирекцiї про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2016 рiк та основних
напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. 5. Про звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк. 6. Про звiт та
висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.
7. Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. 8. Про розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2016 року. 9. Про припинення
повноважень членiв та голови Наглядової ради.
10.Про обрання членiв та голови Наглядової ради.
11. Про припинення повноважень членiв та голови
Ревiзiйної комiсiї. 12. Про обрання членiв та голови
Ревiзiйної комiсiї. 13.Попереднє схвалення значних
правочинiв. Пропозицiй та доповнень до перелiку
питань порядку денного не надходило. Зареєстровано голосiв- 97.83% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Результати розгляду питань порядку денного зборiв:
1. Для роботи на рiчних Загальних зборах акцiонерiв
обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб та затвердити її у складi: - акцiонер Старенчук О.Я. - Голова
Лiчильної комiсiї; - за довiренiстю акцiонера,
Брягiна В.В. - член Лiчильної комiсiї; - за довiренiстю
акцiонера, Васильєва С.А. - член Лiчильної комiсiї.
2. Обрати: Головою рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства – Мiтченко М.I. Секретарем
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Василенко Т.П.
3. Затверджено наступний порядок проведення
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
При розглядi питань Порядку денного використовувати наступний порядок: доповiдi – до
15 хвилин;виступи – до 5хвилин; вiдповiдi на запитання – до 5 хвилин. Особи, що бажають виступити
або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Головi Загальних зборiв у
письмовому виглядi, з обов’язковим зазначенням
прiзвища. За оголошенi доповiдачами проекти
рiшень акцiонери голосують з використанням
бюлетенiв, одержаних при реєстрацiї на Загальних
зборах, пiсля чого бюлетень повинен бути переданий Лiчильнiй комiсiї для пiдрахунку голосiв. Голова
Лiчильної комiсiї оголошує результати голосування
вiдразу пiсля завершення процедури голосування
по цьому питанню Порядку денного. Голосування з
1-9, 11 та 13 питань Порядку денного проводиться
за принципом: одна проста iменна акцiя – один голос. Голосування проводиться з використанням
бюлетенiв шляхом викреслювання не обраних

варiантiв голосування, наведених у бюлетенi. Для
того, щоб обрати один iз трьох варiантiв голосування, слiд викреслити два iнших. Залишений (не викреслений) варiант голосування є обраним
варiантом голосування. Голосування з питань 10, 12
Порядку денного проводиться в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетенiв для
голосування. По питанням 1-9, 11 та 13 порядку
денного рiшення приймаються простою бiльшiстю
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах. По питанням 10, 12 Порядку денного рiшення голосування здийснюється в порядку
кумулятивного голосування та проводиться щодо
всiх кандидатiв одночасно. Обраними вважаються
тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв
акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Члени
органу Товариства вважаються обраними, а орган
Товариства вважається сформованим виключно за
умови обрання повного кiлькiсного складу органу
Товариства шляхом кумулятивного голосування.
Загальнi збори не мають права приймати рiшення з
питань не включених до Порядку денного.
4.Затвердити звiт Дирекцiї про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв
дiяльностi на 2017 рiк.( Додаток № 3)
5. Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства
за 2016 рiк.(Додаток № 4)
6.Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї
Товариства за 2016 рiк (Додаток № 5 ).
7. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за
2016 рiк (Додатки: № 6, № 7, № 8, № 9,№10.).
8. Затвердити «Розподiл прибутку товариства за
пiдсумками 2016р.» ( Додаток № 11). 9. Припинити
повноваження членiв та голови Наглядової ради
Товариства. 10. Обрати:Мiтченко М.I.-Головою наглядової ради Товариства. Василенко Т.П., Манащенко О.К., Олiйника В.А. та Яковенка А.П. - членами Наглядової ради Товариства. 11. Припинити
повноваження членiв та голови Ревiзiйної комiсiї.
12. Обрати: Дятла Г. В. - Головою ревiзiйної комiсiї.
Перкуна В.Я. та Дяченка Ю.Д. - членами ревiзiйної
комiсiї Товариства. 13. Попередньо схвалити значнi
правочини (додається). Кворум 97.83%.
6. Інформація про дивіденди.
За результатами
За результатами періоду,
звітнього періоду
що передував звітньому
за
за привіле- за прости- за привілепростими й о в а н и м и ми акціями й о в а н и м и
акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих 100000
0
100000
0
дивідендів, грн.
Нарахувані диві2
0
2
0
денди на одну акцію, грн.
Сума виплачених
0
0
93781
0
дивідендів, грн.
Дата складання пе- 07.05.2018
12.05.2017
реліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати диві- 15.05.2018
15.05.2017
дендів
Опис
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв вiд 17 квiтня
2018 року було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за 2017 рiк. Дивiденди на одну акцiю 2,00 грн. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв – 07.05.2018 р, строк виплати – з
15.05.2018 року по 17.10.2018 року. Дивiденди, якi
нарахованi за 2017 рiк, не виплачувались. Рiчними Загальними зборами акцiонерiв вiд 21 квiтня 2017 року було
прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв
за 2016 рiк. Дивiденди на одну акцiю -2,00 грн. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв –12.05.2017 р, строк виплати – з 15.05.2017 до
21.10.2017 року. Дивiденди, якi нарахованi за 2016 рiк,
виплаченi у звiтному перiодi у розмiрi – 93781 грн. Спосiб
виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам, (готiвкою
через касу Товариства) , порядок виплати дивiдендiв -виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.
Генеральний директор ПАТ «КВК «РАПІД» Гриненко В.І.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за ЄДРПОУ,
"ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВмісцезнаходження, міжмісь- НИЙ ЗАВОД", 05527752, Волинська ,
кий код та телефон емітента Володимир-Волинський, 44700, м.
Володимир-Волинський, Луцька,81, тел.
03342 20610
2. Дата розкриття повного
26.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://05527752.smida.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
Аудиторська фiрма "Вiталiна-Аудит" у
ЄДРПОУ аудиторської фірми формi ТОВ, 20124767
(П. І. Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні
Чергові щорічні збори акціонерів
збори (розділ заповнюється проводились 27/04/2017р.
у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
8554
9197
Основні засоби (за залишковою вартістю)
7774
8412
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
509
526
Сумарна дебіторська заборгованість
81
91
Грошові кошти та їх еквіваленти
118
102
Власний капітал
5211
5820
Статутний капітал
1892
1892
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-922
-313
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
3343
3377
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
7568800 7568800
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
0
0
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
137
паперів власних випусків протягом періоду
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта
малого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
8554
9197
Основні засоби (за залишковою вартістю)
7774
8412
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Виробничі запаси
509
526
Сумарна дебіторська заборгованість
147
153
Грошові кошти та їх еквіваленти
119
103
Власний капітал
5211
5820
Статутний капітал
1892
1892
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-922
-313
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
3342
3377
Чистий прибуток (збиток)
-608
62
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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: Приватне акціонерне товариство «Дрогобицький хлібокомбінат»

2.Код за ЄДРПОУ емітента: 00376389
3.Місцезнаходження: 82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Рєпіна, буд. 8.
4.Міжміський код, телефон та факс: 0324415525
5.Електронна поштова адреса: droghlibkombnat@emitent.org
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://droghlib.com.ua/
7.Вид особливої інформації відповідно дот вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомість відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього положення: Зміна складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення.
На підставі рішення Загальних зборів Товариства від 26.04.2018 р.
(протокол № 01/17 від 26.04.2018р.) відбулася зміна складу повноважних
осіб емітента:
ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ:
члена Наглядової ради Товариства Качкинович Романа Івановича, паспорт
серії КА 388547, виданий 21.03.1997 р. Дрогобицьким МВ УМВС України в
Львівській області. Частка в Статутному капіталі, якою володіє особа –
24,000028 %. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має
члена Наглядової ради Товариства Качкинович Любов Степанівни паспорт
серії КА 388549, виданий 21.03.1997 р. Дрогобицьким МВ УМВС України в
Львівській області. Частка в Статутному капіталі, якою володіє особа –
24,000028 %. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має
члена Наглядової ради Товариства Онутчак Ірини Романівни паспорт серії
КС 963877, виданий 26.07.2013 р. Дрогобицьким МВ УМВС України в Львівській області. Частка в Статутному капіталі, якою володіє особа – 14,844042 %.
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Ревізора Буняка Івана Михайловича, паспорт серії КС 312250, виданий 10.02.2004 р. Дрогобицьким МРВ УМВС України в Львівській області.
Частка в Статутному капіталі, якою володіє особа – 0,0000%. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду члена Наглядової ради Товариства Качкинович Романа Івановича, паспорт серії КА 388547, виданий 21.03.1997 р. Дрогобицьким
МВ УМВС України в Львівській області. Частка в Статутному капіталі,
якою володіє особа – 24,000028 %. Освіта вища - ЛОЛПІ ім.Ленінського
комсомолу, економіка та організація будівництва, стаж роботи 23 роки.
Попередня посада - заступник директора ПП «Кімак». Протягом останніх
п’ять років керівництво Наглядовою Радою Товариства. Докладний перелік повноважень визначений статутом Товариства. Особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
На посаду члена Наглядової ради Товариства Качкинович Любов Степанівну, паспорт серії КА 388549, виданий 21.03.1997 р. Дрогобицьким
МВ УМВС України в Львівській області. Частка в Статутному капіталі,
якою володіє особа – 24,000028 %. Освіта вища ЛОЛПІ ім. Ленінського
комсомолу, економіка та організація буд. матеріалів, стаж роботи 23 роки.
Попередня посада – голова правління КС «Бойківщина». Протягом останніх п’ять років участь у роботі Наглядової Ради Товариства. Докладний
перелік повноважень визначений статутом Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
На саду члена Наглядової ради Товариства Онутчак Ірину Романівну паспорт серії КС 963877, виданий 26.07.2013 р. Дрогобицьким МВ УМВС України
в Львівській області. Частка в Статутному капіталі, якою володіє особа –
14,844042 %. Освіта вища - ЛНУ ім.І.Франка, факультет міжнародних відносин, стаж роботи 6 років. Попередніх посад, які займала посадова особа немає. Протягом останніх п’ять років участь у роботі наглядової ради.
Докладний перелік повноважень визначений статутом Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
На посаду Ревізора Буняка Івана Михайловича, паспорт серії КС
312250, виданий 10.02.2004 р. Дрогобицьким МРВ УМВС України у Львівській області. Частка в Статутному капіталі, якою володіє особа –
0,0000%. Обіймав протягом останніх п’яти років своєї діяльності посади в
Дрогобицькій виправній колонії №40 – технік-доглядач, в ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат» - начальник відділу постачання. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
ІІІ Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,що
міститься у повідомленні, та визначає,що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2
Директор
________
Осередчук Р.П.
26.04.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Дойче Банк ДБУ»
Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ «Дойче банк ДБУ» за
2017 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне наймену- Публiчне акцiонерне товариство "Дойче Банк ДБУ",
вання емітента, код 36520434, м. Київ, 01015, Лаврська, 20,
за ЄДРПОУ,
044-494-44-10
місцезнаходження,
міжміський код та
телефон емітента
2. Дата розкриття
26.04.2018
повного тексту
річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
3. Адреса сторінки в https://www.db.com/ukraine/en/content/archive-ofмережі Інтернет, на financial-reports.html
якій розміщено
регулярну річну
інформацію
4. Найменування,
ТОВ АФ "РСМ Україна", 21500646
код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми
(П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про
У 2017 році Банком проведено 1 чергові та 4 позазагальні збори
чергові збори.
(розділ заповнюєть- Перелік питань, що розглядались на Загальних
ся у випадку, якщо Зборах:
емітент - акціонерне 1. Звiльнення (припинення повноважень) членiв
товариство)
Правлiння Банку,та укладення з ними необхiдних
змiн до iснуючих трудових договорiв.
2. Призначення (обрання) членiв Правлiння Банку,
та укладення з ними необхiдних змiн до iснуючих
трудових договорiв.
3.Звiльнення та призначення працiвника Банку,
вiдповiдального
за
проведення
фiнансового
монiторингу в Банку.
4. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Банку
у складi рiчного фiнансового звiту за 2016 рiк,
пiдтвердженого зовнiшнiм аудитором, розподiл прибутку i покриття збиткiв Банку.
5.Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв
акцiонерам Банку за результатами роботи Банку у
2016 роцi.
6.Збiльшення статутного капiталу Банку за рахунок
спрямування до статутного капiталу частини прибутку.
7.Внесення змiн та доповнень до статуту Банку шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
8.Затвердження звiтiв Наглядової ради, Правлiння.
9.Подальше погодження значних правочинiв Наглядовою Радою Банку, погодження на вчинення яких
надане Акцiонером; попереднє надання згоди на
вчинення Банком (строком на один рiк з дати прийняття цього Рiшення Акцiонера) правочинiв, що можуть бути значними в залежностi вiд умов правочину.
10.Вiдкликання та обрання (переобрання) членiв
Наглядової ради Банку, затвердження умов цивiльноправових договорiв, що укладаються з ними, встановлення розмiру їх винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат, обрання осiб,
уповноважених на пiдписання цивiльно-правових
договорiв з членами Наглядової ради Банку.
11.Обрання Заступника Голови Наглядової Ради
Банку (незалежного члена Наглядової ради Банку),
затвердження умов цивiльно-правових договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру його
винагороди, у тому числi заохочувальних та
компенсацiйних виплат, обрання осiб, уповноважених на пiдписання цивiльно-правового договору з
Заступником Голови Наглядової Ради Банку, який є
незалежним членом Наглядової ради Банку.
12.Звiльнення (припинення повноважень)

Голови Правлiння Банку.
13.Призначення (обрання) Голови Правлiння Банку.
14.Призначення (обрання) Членiв Правлiння Банку.
15.Вiдкликання Заступника Голови Наглядової Ради
Банку.
16.Змiна посади Данiеля Шманда в Наглядовiй Радi
Банку.
17.Затвердження змiн до умов та положень договору, укладеного з незалежним членом Наглядової
Ради Банку, паном Дiтмаром Герхардом Штюдеманном, обрання осiб, уповноважених на пiдписання додаткової угоди до договору, укладеного з паном
Дiтмаром Герхардом Штюдеманном.
18.Вiдкликання Члена Наглядової Ради Банку.
19.Обрання незалежного члена Наглядової ради
Банку, затвердження умов цивiльно-правового договору. що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру його винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат, обрання осiб, уповноважених на пiдписання цивiльно-правового договору
з незалежним членом Наглядової Ради Банку.
Ініціатором проведених засідань виступає єдиний
Акціонер емітента - Дойче Банк АГ, Німеччина, частка 100%.
6. Інформація про дивіденди.
За результатами
За результатами періоду, що
звітнього періоду
передував звітному
за
за
за простими акціями
за
простими привілейопривілеакціями
ваними
йованими
акціями
акціями
0
0
33983172.38
0
Сума
нарахованих
дивідендів,
грн.
Нарахувані
0
0
0.1486
0
дивіденди на
одну акцію,
грн.
0
0
36571450.34
0
Сума
виплачених
дивідендів,
грн.
0
0
29.05.2017
0
Дата
складання
переліку осіб,
які мають
право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
0
0
10.01.17/2588277.96
0
дивідендів
31.05.17/33983172.38
Опис
10.01.2017 виплачено залишок дивiдендiв, якi не були
виплаченi у 2016 роцi, вiдповiдно до Рiшення Акцiонера
ПАТ «Дойче Банк ДБУ» № 14 вiд 11.07.2016 р. про виплату дивiдендiв акцiонерам Банку за результатами роботи Банку у 2014-2015 р. у розмiрi 2588277,96 (податки
сплаченi в повному обсязi у 2016 роцi). Рiшенням
акцiонера ПАТ «Дойче Банк ДБУ» №18 вiд 26.04.2017 р.
прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам
Банку за результатами роботи Банку у 2016 р. Наглядовою Радою Банку 15.05.2017 р. встановлено 29.05.2017 р.
датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв згiдно Рiшення акцiонера, порядок та
строк їх виплати. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягав виплатi,
дорiвнює 33983172,38 гривень (в тому числi податки
1 699 158,62 гривнi), розмiр дивiдендiв на одну просту
iменну акцiю складає приблизно 0,15 гривнi. Встановлено наступний строк нарахування та виплати дивiдендiв
за Рiшенням акцiонера - строк до 24.10.2017 р. (або
бiльш тривалий строк, у разi неможливостi виплатити
дивiденди повнiстю у зазначений строк через законодавчi
чи iншi обмеження, обставини). Спосiб виплати
дивiдендiв - виплата безпосередньо акцiонерам.
Дивiденди,
що
пiдлягали
виплатi
акцiонерамнерезидентам, виплачуються в ЄВРО. Дивiденди виплачувались однiєю частиною. Станом на 31.12.2017
дивiденди виплаченi в сумi 36571450,34.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис.
грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
2087664
2466140
Грошові кошти та їх еквіваленти
1137952
1357908
Кошти в інших банках
417561
885196
Кредити та заборгованість клієнтів
514802
210789
Шановні акціонери!
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУКОР»

(Україна, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова 4,
код ЄДРЮОФОПтаГФ 31256759, веб-сайт www.lukor.com.ua/info.shtml)
Відповідно до ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства»,
п.п.9.2.10, 9.2.11, 9.2.21, п.9.3, п.9.20 Статуту ПрАТ «ЛУКОР», ст.ст.104,
105, 111, 159 ЦК України, 29.05.2018р. о 10.00год. відбудуться Загальні
збори акціонерів ПрАТ «ЛУКОР»
за адресою: Україна, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова 4, зал засідань (2.01), що знаходиться на другому поверсі адміністративного приміщення.
Початок реєстрації акціонерів Товариства та їх уповноважених представників об 09год. 30хв., 29.05.2018р.
Закінчення реєстрації акціонерів Товариства та їх уповноважених представників об 09год. 45хв., 29.05.2018р. (*)
* ПрАТ «ЛУКОР» належить до потенційно небезпечних об’єктів, територія ПрАТ «ЛУКОР» перебуває під цілодобовою охороною сторонньої організації, на територію ПрАТ «ЛУКОР» діє пропускний режим, для оформлення тимчасового пропуску та перетину прохідної необхідно з’явитись
завчасно та пред’явити документ, який посвідчує особу.
Для реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників (посадових осіб) необхідно мати при собі: документ, який підтверджує відомості
про юридичну особу (акціонера) з ЄДРЮОФОПтаГФ виданий не пізніше
ніж за три робочі дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів; документ, що посвідчує особу; документ, який підтверджує повноваження
уповноваженої посадової особи акціонера (протокол про призначення, витяг із Статуту, ухвала суду, ін. документ).
Для реєстрації уповноважених представників акціонерів, які діють на
підставі виданої та оформленої згідно чинного законодавства України довіреності необхідно мати при собі: документ, який підтверджує відомості
про юридичну особу (акціонера) з ЄДРЮОФОПтаГФ виданий не пізніше
ніж за три робочі дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів; документ, що посвідчує особу; довіреність юридичної особи (акціонера) видану її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими
документами, яка скріплюється печаткою цієї юридичної особи; документи, які посвідчують повноваження посадової особи акціонера, що підписала довіреність від імені юридичної особи (протокол про призначення, витяг із Статуту, ухвала суду, ін. документ). Довіреність на право участі та
голосування на загальних зборах акціонерного товариства на представника акціонера, яка містить завдання на голосування має передбачати конкретні повноваження представника, чітко вказувати на його право участі
та голосування відповідно до кількості голосуючих акцій на загальних зборах акціонерів. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування,
представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд (**).
** В реєстрації акціонера (представника) для участі у Загальних зборах
акціонерів може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності у акціонера (представника акціонера) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера –
також документів, що підтверджують повноваження представника на
участь у Загальних зборах акціонерів.
Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУКОР» включені до переліку
акціонерів, які мають право на таку участь, складеного станом на 24.00 год.
«23» травня 2018р.
Перелік питань, що виносяться на голосування Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «ЛУКОР» (порядок денний):
1) Про припинення повноважень лічильної комісії, обраної попередніми Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЛУКОР» та про обрання членів лічильної комісії.
2) Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЛУКОР».
3) Про розгляд звіту про підсумки виробничо-фінансової діяль-

Усього зобов'язань
Кошти банків
Кошти клієнтів
Усього власного капіталу та частка меншості
Статутний капітал
Чистий прибуток/(збиток)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію (грн.)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на
одну просту акцію (грн.)

1728261
0
1706565
359403
301839
38071
0.17

2110825
0
2096646
355315
228666
112796
0.49

0.17

0.49

ності ПрАТ «ЛУКОР» в 2017 році і ухвалення рішення за результатами
його розгляду.
4) Про розгляд звіту та висновків ревізора ПрАТ «ЛУКОР» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЛУКОР» в
2017 році та ухвалення рішення за результатами його розгляду.
5) Про розгляд висновку незалежного аудитора ПрАТ «ЛУКОР» за підсумками спеціальної перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «ЛУКОР» за 2017 рік і ухвалення рішення за результатами його розгляду.
6) Про затвердження річної фінансової звітності і балансу
ПрАТ «ЛУКОР» за 2017 рік.
7) Про розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності
ПрАТ «ЛУКОР» в 2017 році.
8) Про дострокове припинення повноважень генерального директора ПрАТ «ЛУКОР» та розірвання контракту з генеральним директором ПрАТ «ЛУКОР».
9) Про обрання особи, уповноваженої підписати угоду про дострокове розірвання контракту з Генеральним директором ПрАТ «ЛУКОР».
10) Про припинення повноважень ліквідатора ПрАТ «ЛУКОР».
11) Про обрання генерального директора ПрАТ «ЛУКОР».
12) Про затвердження умов контракту з Генеральним директором
ПрАТ «ЛУКОР».
13) Про обрання особи, уповноваженої підписати контракт з Генеральним директором ПрАТ «ЛУКОР».
14) Про обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) ПрАТ «ЛУКОР».
15) Про визначення особи уповноваженої провести державну реєстрацію зміни генерального директора ПрАТ «ЛУКОР» та ліквідатора
(ліквідаційної комісії) ПрАТ «ЛУКОР».
Основні показники фінансового-господарської діяльності
ПрАТ «ЛУКОР» за 2016-2017 роки (тис.грн.).
Найменування показника
ПЕРІОД
2016 рік
2017 рік
Усього активів
12 608
38 062
Основні засоби
6 496
37 676
Довгострокові фінансові інвестиції
------Запаси
1 287
21
Сумарна дебіторська заборгованість
3 849
190
Грошові кошти та їх еквівалент
94
32
Нерозподілений прибуток
- 1 400 199 - 1 401 294
Власний капітал
- 67 401
- 45 138
Статутний капітал
1 324 000 1 324 000
Довгострокові зобов’язання
77 988
80 782
Поточні зобов’язання
2 021
2 418
Чистий прибуток (збиток)
- 18 715
- 1 118
Середньорічна кількість акцій
1 324 000 1 324 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
------періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
------власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
7
7
З матеріалами пов’язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛУКОР», особи, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, можуть ознайомитись з дня надіслання персонального повідомлення в робочі дні (понеділок – п’ятниця), за адресою:
Україна, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова 4, адміністративного приміщення, каб. №2.31 у робочі дні з 8.00 до 15.00 години.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань включених
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства у
відповідності до вимог та порядку встановленого ст.38 Закону України
«Про акціонерні товариства».
Інформація про перелік питань, що виносяться на голосування Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛУКОР» (порядок денний) та проекти рішень,
а також інформація передбачена ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні
товариства» розміщені на офіційному веб-сайті ПрАТ «ЛУКОР» www.lukor.com.ua/info.shtml.
Ліквідатор
Григор’єв О.В.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емі- ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
тента, код за ЄДРПОУ, місТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
цезнаходження, міжміський
КОМПАНIЯ "УНIКА", код за
код та телефон емітента
ЄДРПОУ 20033533,
01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 70-А,
тел.: 044-225-60-00
2. Дата розкриття повного 25.04.2018
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.uniqa.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, Приватне акціонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство «Мосто
ня, міжміський код та телефон
будівне управління – 3»
емітента
код ЄДРПОУ 03449887 02091, м. Київ ,
вул. Тростянецька, будинок 5-Б, кв. 88,
(044) 2594979
2. Дата розкриття повного тексту 27.04.2018 року
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Ін- http://mbu3.com.ua/
тернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕТАЛIСТ»

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПIДПРИЄМСТВО «СПЕЦВУГЛЕМАШ»

25101423
85200, мiсто Торецьк, провулок
Новий, будинок 7
4. Міжміський код, телефон та факс (062) 333-69-17 (062) 333-69-17
5. Електронна поштова адреса
info@specuglemash.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://specvuglemash.pat.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «СПЕЦВУГЛЕМАШ»,
що оформлене Протоколом № 2/2018 вiд 25.04.2018 року, надано попередню згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинiв, якi
можуть вчинятися Товариством до «30» квiтня 2019 року:
- укладання будь-яких правочинiв пов’язаних з виконнаням робiт (наданням послуг) з ремонту i технiчного обслуговування машин i устатковання промислового призначення, у тому числi, але не виключно постачання матерiалiв, сировини, електричної енергiї, палива, води для
забезпечення дiяльностi Товариства, договорiв на виконання проектних
робiт, будь-яких видiв пiдрядних робiт, договорiв перевезення, договорiв
найму (оренди), договорiв про надання поворотної фiнансової допомоги,
договорiв страхування майна, укладення договорiв поставки, купiвлiпродажу, договорiв банкiвського вкладу (депозитних договорiв), договорiв
комiсiї, управлiння майном, договорiв про надання iнформацiйноконсультацiйних послуг, при цьому гранична сукупна сума кожного з вищевказаних правочинiв не може бути бiльше 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят
мiльйонiв гривень 00 копiйок) (з урахуванням ПДВ), а разом граничною сукупною сумою 200 000 000,00 грн. (двiстi мiльйонiв гривень 00 копiйок) (з
урахуванням ПДВ) та встановити, що Виконавчий орган Товариства (Директор) має право вiд iменi Товариства вчиняти цi правочини, з наступним
схваленням умов зазначених правочинiв Наглядовою радою Товариства.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй склала 251 штука (двiстi пятдесят
одна), кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах склала склала 251 штука (двiстi пятдесят одна), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» склала склала 251 штука (двiстi
пятдесят одна) та «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
Атаманенко Сергiй Анатолiйович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
25.04.2018
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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛIСТ"
2. Код за ЄДРПОУ
21750320
3. Місцезнаходження
43017, м. Луцьк, Боженка, 34
4. Міжміський код, телефон та
0332 785899 0332 785899
факс
5. Електронна поштова адреса
metal@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі
21750320.infosite.com.ua
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Металiст» вiд 25.04.2018р.
(Протокол №1 вiд 25.04.2018) прийнято рiшення надати попередню згоду
на вчинення значних правочинiв Товариством протягом одного року з
дати прийняття даного рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг,
що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також
правочинiв, якi вчинятимуться за окремим рiшенням Наглядової ради.
Надати право Директору вчиняти значнi правочини, в тому числi
вiдчуження майна Товариства на суму, що не перевищує 50 вiдсоткiв
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5514150 шт.,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах - 5514150 шт. (100%),
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 5514150 шт.,
«проти» прийняття рiшення - 0;
Гранична сукупність вартості правочинів – 993,55 тис. грн.,
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1987,1 тис. грн.,
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 50%.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Гвоздецький Володимир
2. Найменування посади
Зiновiйович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
26.04.2018
М.П.
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РЕКЛАМА»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКЛАМА»; код за ЄДРПОУ 03052138; 04071 м. Київ Верхній
Вал, 2 літера А; (044) 462-59-30.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 03052138.smida.gov.ua

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРОДТОРГСЕРВІС»

Річна інформація
емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Продторгсервіс», 20316194, вул. Щербакова, 1, м. Краматорськ, Донецька обл., 84333, (06264) 6-61-55
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.prodtorg.pat.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО «МОСКОВня, міжміський код та телефон
СЬКИЙ УНІВЕРМАГ»,
емітента
21564698, 03127, м. Київ, просп.
40-річчя Жовтня, 104, 044 257-00-22
2. Дата розкриття повного тексту 27.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
http://stockmarket.gov.ua
3. Адреса сторінки в мережі
http://21564698.infosite.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, Приватне акціонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство "Меганя, міжміський код та телефон
ресурс", 30791770, 84333, Донеемітента
цька, м. Краматорськ, вул. Ярослава
Мудрого, буд. 29, (06264) 5-00-91
2. Дата розкриття повного тексту 25.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
http://stockmarket.gov.ua/
3. Адреса сторінки в мережі
http://30791770.infosite.com.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акціонерне товариство
«Спільне українсько-американське
підприємство з іноземною
інвестицією «Фінанси та Кредит»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство "Стрийня, міжміський код та телефон
ська швейна фабрика
емітента
"Стрiтекс", 05468127Львівська ,
Стрийський, 82400, м.Стрий,
вул. Новакiвського 5 0324553546,
2. Дата розкриття повного тексту 27.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://www.stritex.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Спільне українсько-американське підприємство з іноземною інвестицією
«Фінанси та Кредит», 20043902, вул. Івана Мазепи, 26, м. Київ, Печерський, 01010, (044) 277-45-24
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 20043902.infosite.com.ua

Приватне акцiонерне товариство
«Чернівецький цегельний завод №1»

(станом на 31.12.2017р. - Публічне акцiонерне товариство
«Чернівецький цегельний завод №1»)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента:
Публiчне акцiонерне товариство «Чернiвецький цегельний завод №1»,
05383253, 58003, м. Чернiвцi, вул. Зелена, буд.3 (0372) 52-49-04; 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії: 26.04.2018; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну інформацію: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/vatchern-vetckii-tcegelnii-zavod-1; 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської
фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «Юрек-Аудит», 22841651;
5. Інформація про загальні збори: в звiтному роцi товариство загальнi збори не
проводило; 6. Інформація про дивіденди: рішення щодо виплати дивідендів за
результатами звітного та попереднього звітному років не приймались.
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік.
I. Основні відомості про емітента:

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне
товариство «Червонський цукровик», код за

ЄДРПОУ: 00372374, місцезнаходження: 08652 Київська область
Василькiвський р-н с. Ковалiвка вул. Ленiна, 8, міжміський код та телефон
емітента: (04136) 4-61-45;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:26 квітня 2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.cukrovyk75.inf.ua
4. Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Мiжнародний iнститут аудиту», код за ЄДРПОУ аудиторської фірми:
21512649, якою проведений аудит фінансової звітності.
5 Черговi та позачергові загальнi збори акцiонерiв емітента у 2017 році
не проводились, тому що не скликались.
6. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ШУБКIВСЬКЕ»
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за
"СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО
ЄДРПОУ, місцезнахоШУБКIВСЬКЕ", 00724910Рівненська ,
дження, міжміський код Рiвненський, 35325, село Шубкiв, ВУЛИЦЯ
та телефон емітента
НЕЗАЛЕЖНОСТI, будинок 17 +380679937115,
2. Дата розкриття
26.04.2018
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
http://00724910.smida.gov.ua/
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код за ТОВ "Аудиторська фiрма "Київ-Аудит 2000",
ЄДРПОУ аудиторської
21642796
фірми (П. І. Б. аудитора
- фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про
18.01.2017 відбулись позачергові зборі
загальні збори (розділ
акціонерів. Кворум зборів складав 50.0575%.
заповнюється у випадку, Порядок денний:
якщо емітент - акціонер- 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв
Товариства.
не товариство)
2. Обрання голови та секретаря загальних
зборiв Товариства.
3. Про внесення змiн до статуту Товариства.
4. Про вiдкликання (припинення) повноважень
членiв Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членiв Наглядової ради
Товариства.
6. Про затвердження умов договорiв (типової
форми договору), що укладатимуться з
членами Наглядової ради Товариства,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
7. Про вiдкликання (припинення) повноважень
голови та членiв правлiння Товариства.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного
не надходило.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних
зборiв - акцiонер Товариства ТОВ "АГРАРНИЙ
ХОЛДIНГ "ЗЕЛЕНИЙ СВIТ", власник 49,54%
голосуючих акцiй Товариства.
ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РIШЕННЯ:
З першого питання порядку денного:
1. Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв
Товариства: Циганок Леонiд Юрiйович - голова
лiчильної
комiсiї; Юхименко Олександра Олександрiвна
- член лiчильної комiсiї; Шугайло Iрина
Володимирiвна - член
лiчильної комiсiї. Повноваження лiчильної
комiсiї вважати припиненими пiсля розгляду та
пiдрахунку
голосiв по всiм питанням порядку денного.
З другого питання порядку денного:
2. Обрати головою загальних зборiв Товариства
- Коновала Руслана Михайловича,; секретарем
загальних
зборiв товариства - Мондруша Олександра
Михайловича.
З третього питання порядку денного:
3. Внести змiни та доповнення до статуту
Товариства шляхом викладення його в новiй
редакцiї. Затвердити
ию нову редакцiю статуту Товариства. Обрати
уповноваженою особою для пiдписання статуту
Товариства
в новiй редакцiї i проведення його державної
реєстрацiї голову загальних зборiв Товариства

- Коновала
Руслана Михайловича (реєстрацiйний номер
облiкової картки платника податкiв
(iдентифiкацiйний номер 2869007371). Доручити Дмитренко Олександру
Вiкторовичу пiдписати статут ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО
“ШУБКIВСЬКЕ” в
затвердженiй новiй редакцiї та вчинити дiї,
пов’язанi iз державною реєстрацiєю статуту
Товариства в новiй
редакцiї у встановленому законодавством
порядку.
З четвертого питання порядку денного:
4. Вiдкликати (припинити) повноваження членiв
Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА “СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ
ПIДПРИЄМСТВО “ШУБКIВСЬКЕ”.
З п’ятого питання порядку денного:
5. Перелiк осiб, обраних до складу Наглядової
ради Товариства:
Хоменко Тетяна Євгенiївна, Бiлецька Наталiя
Володимирiвна, Шлеюк Олександр Володимирович, Горський Iгор
Володимирович, Довгалюк Юлiя
Володимирiвна.
Члени Наглядової ради є обраними, а
Наглядова рада є сформованою.
З шостого питання порядку денного:
6. Затвердити умови договорiв (типову форму
договору), якi укладатимуться з членами Наглядової ради
Товариства. Обрати особою, що уповноважується на пiдписання договорiв з членами
Наглядової ради
Товариства на затверджених умовах, голову
загальних зборiв Товариства - Коновала
Руслана Михайловича.
З сьомого питання порядки денного:
7. В зв’язку iз внесенням змiн до статуту
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО
“ШУБКIВСЬКЕ”, якими скасовано колегiальний
виконавчий орган правлiння Товариства та
створено одноосiбний орган - директор
Товариства, вiдкликати
(припинити) повноваження голови та членiв
правлiння Товариства.
По всiх питаннях порядку денного голосували
100% “за”.
Всi питання порядку денного розглянутi,
рiшення по всiх питаннях прийнятi.
28.04.2017 відбулись чергові зборі акціонерів. Кворум зборів складав 96.597886%.
Порядок денний:
1. Обрання Лiчильної комiсiї для пiдрахунку
голосiв осiб, що беруть участь у Загальних
зборах акцiонерiв Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Затвердження змiн до установчих документiв
Товариства, якi були прийнятi Загальними
зборами акцiонерiв 18 сiчня 2017 року.
4. Затвердження складу Наглядової ради
Товариства.
5. Звiт виконавчого органу про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту виконавчого органу.
6. Звiт ревiзiйної комiсiї (ревiзора) за
пiдсумками перевiрки фiнансово- господарської
дiяльностi Товариства за результатами 2016
фiнансового року. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї
(ревiзора).
7. Звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
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Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
8. Затвердження рiчного звiту Товариства за
2016 рiк, в тому числi - звiту про фiнансовi
результати та балансу.
9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з
урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Затвердження плану розвитку Товариства
на 2017 рiк.
11. Внесення змiн до статуту Товариства, не
пов’язаних iз внесенням змiн в Єдиний
державний реєстр.
12. Змiна мiсцезнаходження Товариства.
13. Затвердження нової редакцiї статуту
Товариства.
14. Уповноваження Голови та Секретаря
Загальних зборiв пiдписати нову редакцiю
Статуту Товариства.
15. Визначення уповноважену особу для
здiйснення реєстрацiйних дiй у зв’язку
iз затвердженням нової редакцiї Статуту.
16. Прийняття рiшення про припинення
повноважень членiв Наглядової ради.
17. Обрання членiв Наглядової ради.
18. Затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, чи трудових договорiв (контрактiв), що
укладатимуться з членами Наглядової ради,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
19. Припинення повноважень Ревiзора.
20. Обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї
(ревiзора).
21. Затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, , чи трудових договорiв (контрактiв),
що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї
(Ревiзором), встановлення розмiру їх (його)
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з

членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором).
22. Попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного
не надходило.
Всi питання порядку денного розглянутi,
рiшення по всiх питаннях прийняті.
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
12842
9894
Основні засоби (за залишковою вартістю)
6016
5860
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
4498
1888
Сумарна дебіторська заборгованість
0
1
Грошові кошти та їх еквіваленти
37
98
Власний капітал
7264
8135
Статутний капітал
8129
8129
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-871
0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
128
128
Поточні зобов'язання і забезпечення
5450
1631
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
32516828
32516828
Цінні папери власних
загальна номіналь0
0
випусків, викуплені
на вартість
у відсотках від
0
0
протягом звітного періоду
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО”
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за ЄДРПОУ,
"ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО", 00130872Запомісцезнаходження,
різька , Ленінський, 69006, місто Запоріжжя,
міжміський код та телефон вулиця Добролюбова, буд. 20 0612288359,
емітента
2. Дата розкриття повного
27.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.dnіproenergo.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІЄДРПОУ аудиторської фірми ДАЛЬНІСТЮ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА",
(П. І. Б. аудитора - фізичної 30373906
особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні
В звітньому періоді було проведено:
збори (розділ заповнюється І. Річні Загальні збори акціонерів
у випадку, якщо емітент - ак- Дата проведення - 29.05.2017
ціонерне товариство)
Особа, що ініціювала проведення загальних
зборів: Наглядова рада ПАТ “ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО”.
Пропозицій доповнити перелік питань до порядку денного зборів не було.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних
зборів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
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3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016
рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності
Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за
підсумками роботи Товариства у 2016 році.
Нарахування та виплата частини прибутку
(дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.
7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
8. Надання згоди на вчинення Товариством
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
9. Схвалення вчинених Товариством правочинів.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
ІІ. Позачергові Загальні збори акціонерів
Дата проведення - 26.01.2017
Особа, що ініціювала проведення загальних
зборів: Наглядова рада ПАТ "ДТЕК ДНІПРО
ЕНЕРГО".
Пропозицій доповнити перелік питань до порядку денного зборів не було.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання Лічильної комісії позачергових
Загальних зборів Товариства. Затвердження
регламенту роботи позачергових Загальних
зборів Товариства.
2. Про надання згоди на вчинення Товариством
правочинів у зв’язку з реструктуризацією кредитних зобов’язань з фінансовими установами.
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3. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів з надання поруки.
Результати розгляду питань порядку денного:
Перше питання порядку денного:
«1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових
Загальних зборів Товариства у наступному
складі:
Голова Лічильної комісії – Кравець Олена
Миколаївна;
Члени Лічильної комісії:
• Моргун Ігор Миколайович;
• Цвіров Леонід Євгенович;
• Ковтун Олена Леонідівна.
1.2. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (додається).».
Друге питання порядку денного:
«2.1. Надати згоду на вчинення Товариством
наступних правочинів: надання Товариством
поруки (шляхом укладення договорів поруки
та/або внесення змін до існуючих договорів
поруки та/або підтвердження умов поруки) з
метою забезпечення виконання зобов’язань,
в тому числі зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті:
(а) DTEK ІNVESTMENTS LІMІTED, юридичною особою за законодавством Англії та
Уельсу, реєстраційний номер 08422516, що
має юридичну адресу: 11-12 Cейнт Джеймс
Сквеа SW1Y 4LB (надалі – «Боржник 1»), та/
або DTEK TRADІNG SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CH-660.1.668.013-4, що має
юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201,
Женева (надалі – «Боржник 2») та/або ТОВ
«ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код
юридичної особи 31831942 (надалі – «Боржник 3») (надалі Боржник 1, Боржник 2, Боржник 3 разом «Боржники») (б) DTEK TRADІNG
LІMІTED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132, що має юридичну адресу:
Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія,
Кіпр (надалі – «Гарант 1»), та/або DTEK
TRADІNG SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну
адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева
(надалі – «Гарант 2»), та/або DTEK
ІNVESTMENTS LІMІTED, компанією, що
створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, що має
юридичну адресу: 11-12 Cейнт Джеймс
Сквеа SW1Y 4LB (надалі – «Гарант 3») (Гарант 1, Гарант 2 та Гарант 3 разом – «Гаранти») та/або (в) ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325),
та/або ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ» (ідентифікаційний код юридичної
особи 05508186), та/або ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи
00131305), та/або ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи
23269555), та/або ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи
31831942), та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ «ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний
код юридичної особи 37596090), та/або ТОВ
«ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600), та/
або ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 31366910), та/
або ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи
00169845), та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ»
(ідентифікаційний код юридичної особи
36511938), та/або ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ
МЕРЕЖІ»
(ідентифікаційний

код юридичної особи 31018149), (надалі кожен – «Поручитель», а разом – «Поручителі»), та/або (г) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх
створення чи реєстрації, в яких DTEK
ENERGY B.V., юридична особа, створена за
законодавством Нідерландів, реєстраційний
номер 34334895, що має юридичну адресу:
Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх,
секція TB-15-046/089, 1077XX Амстердам
(надалі – «DEBV»), володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/
або корпоративними правами у розмірі, що
становить більше 50% їх статутного капіталу (за винятком ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної
особи 00178353) (надалі – «ДТЕК Павлоградвугілля»), DTEK HOLDІNGS LІMІTED,
компанії, що створена за законодавством
Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE
174860, що має юридичну адресу: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр
(надалі – «DHL») та DEBV) (надалі –
«Пов’язані особи») (надалі кожен – «Додатковий Поручитель/Гарант», а разом – «Додаткові Поручителі/Гаранти») (щодо всіх
компаній, перелічених в пунктах з (а) по (г)
включно у всіх та будь-яких їх якостях),
(і) за будь-яким(и):
(a) існуючими кредитним(и) договором(рами)
(в тому числі, але не виключно, генеральними/рамковими/мастер договором(ами) щодо
хеджування (страхування))(надалі – «Існуючі Кредитні Договори»);
(б) новим(и) кредитним(и) договором(ами)
(в тому числі, але не виключно, генеральними/рамковими/мастер договором(ами) щодо
хеджування (страхування)) (надалі – «Нові
Кредитні Договори»); та/або
(в) Існуючими Кредитним(и) Договором(ами)
(в тому числі, але не виключно, генеральними/рамковими/мастер договором(ами)
щодо хеджування (страхування)), що будуть змінені (далі – «Змінені Кредитні Договори»),
за всіма разом та/або кожним окремим, що
укладені та/або плануються до укладання
між, окрім інших, та або всіма разом, або
окремо, Beauregarde Holdіng LLP, Газпромбанк, Erste Group Bank AG, VR Global
Partners, L.P., J.P. Morgan Securіtіes plc, ПАТ
ВТБ БАНК, VTB Capіtal plc, Сбербанком Росії, ПАТ «Укрсоцбанк», Eastal Holdіngs
Lіmіted, Duetsche Bank AG, RCB Bank Ltd та/
або будь-якими іншими кредиторами та/або
фінансовими сторонами, в тому числі тими,
які придбали/придбають та/або яким (будуть) відступлені/(будуть) передані права
кредиторів та/або фінансових сторін (надалі
– «Кредитори»),
на загальну основну суму, що не перевищує
1 700 000 000 (один мільярд сімсот мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у
будь-якій валюті, в разі щодо кредитів, з процентною ставкою відповідно до умов за
Новим(и) Кредитним(и) Договором(рами) та/
або Зміненим(и) Кредитним(и) Догово
ром(ами), яка не повинна перевищувати для
ЄВРО: EURІBOR + 5%, для доларів США:
Lіbor + 5%, та для гривні: UІRD (Український
індекс ставок за депозитами фізичних
осіб)+5% річних, зі строком погашення, передбаченим
умовами
за
Новим(и)
Кредитним(и)
Договором(рами)
та/або
Зміненим(и) Кредитним(и) Договором(ами),
але з кінцевою датою погашення не пізніше
30 червня 2023 (надалі – «Граничні умови
фінансування»)
(надалі разом Існуючі Кредитні Договори,
Нові Кредитні Договори та Змінені Кредитні
Договори – «Кредитні Договори»); та/або (іі)
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за угодою про реструктуризацію боргу, в тому
числі, але не виключно, за Існуючими Кредитними Договорами (Overrіde Agreement), між,
окрім інших, Кредиторами та Боржниками, що
планується до укладання на Граничних умовах
фінансування (надалі – «Угода про реструктуризацію»); та/або (ііі) за договорами поруки,
що укладені та/ або можуть бути укладені
іншими Поручителями та/або Додатковими
Поручителями/ Гарантами з Кредиторами
(всіма разом або кожним окремо); та/або (іv)
за договорами гарантії, що укладені та/або
можуть бути укладені Гарантами та/або Додатковими Поручителями/Гарантами з Кредиторами (всіма разом або кожним окремо);
та/або (v) за всіма іншими правочинами та/
або документами, які повинні або можуть
вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв’язку з
Кредитним(и) Договором(ами) (або будьяким з них) та/або Угодою про реструктуризацію, включаючи, але не обмежуючись,
правочинами та/або документами щодо рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або зміни умов та/або новації
Існуючих Кредитних Договорів (надалі –
«Пов’язані Договори»),
з урахуванням того, що розмір зобов’язань
Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п’ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за будь-який (в тому
числі 2015) рік.
2.2. Надати згоду на укладання та підписання
Товариством (у всіх та будь-яких якостях):
(і) договору(ів) поруки (надалі – «Договори
Поруки») щодо надання поруки згідно з пунктом 2.1 цього рішення;
(іі) Нових Кредитних Договорів;
(ііі) Змінених Кредитних Договорів, в тому
числі, але не виключно, змін до Існуючих
Кредитних Договорів (далі – «Зміни»);
(іv) Угоди про реструктуризацію, та
(v) Пов’язаних Договорів
(всіх разом, декількох або будь-якого), (щодо
усіх таких договорів) з, окрім інших, Кредиторами (всіма разом, декількома та/або кожним окремо) та надати згоду на здійснення
Товариством будь-яких операцій, передбачених ними.
2.3. Надати згоду на укладання та підписання договорів про внесення змін до та/або
надання підтвердження існуючих договорів
поруки за Існуючими Кредитними Договорами (надалі – «Договори про внесення змін»)
з урахуванням пункту 2.1 цього рішення та
надати згоду на здійснення Товариством
будь-яких операцій, передбачених Договорами про внесення змін;
2.4. Надати згоду на вчинення Товариством
правочинів, які зобов’язують Товариство відшкодовувати будь-які збитки, витрати та/або
інші суми будь-якого характеру та виду та/
або встановлюють інші зобов’язання Товариства, згідно з або у зв’язку із укладанням
(всіх
або
будь-якого)
Кредитного(их)
Договору(ів), Угоди про реструктуризацію,
Змін, Пов’язаних Договорів, Договорів про
внесення змін, Договорів Поруки, шляхом
вчинення/укладання/підписання/надання/видачі будь-яких правочинів та/або договорів
та/або інших документів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг,
що є їх предметом, але з урахуванням того,
що така вартість може становити 50 і більше
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства),
свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, включаючи Договори Поруки, у якому можуть
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міститися такі зобов’язання (надалі – «Транзакційні документи») (за винятком правочинів, договорів, документів тощо, що встановлюють обов’язок Товариства забезпечити
відшкодування будь-яких збитків, витрат та/
або інших сум будь-якого характеру та виду
щодо, за або у зв’язку з зобов’язаннями
ДТЕК Павлоградвугілля та/або DEBV та/або
DHL згідно з правочинами, зазначеними в
пунктах 2.1.-2.3. цього протоколу).
2.5. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Кредитного(их) договору(ів), Угоди
про реструктуризацію, Договору(ів) Поруки,
Змін, Пов’язаних Договорів та/або Договорів
про внесення змін та/або інших Транзакційних документів (надалі всі разом – «Документи») відповідно до пунктів 2.2 – 2.4 цього рішення здійснюється на наступних умовах:
1) Виконавчий орган Товариства або особа, що
тимчасово виконує його обов’язки, або особа,
уповноважена Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його
обов’язки, на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних
зборів або Наглядової ради Товариства остаточно на свій розсуд визначає та погоджує умови Документів, за умови, що стосовно правочинів, до яких застосовуються Граничні умови
фінансування, ці остаточні умови не виходять
за межі таких Граничних умов фінансування;
2) укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів
про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють будьякі істотні умови Документів (всіх або будьякого) здійснюється за рішенням Наглядової
ради Товариства без необхідності отримання
окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов’язані із збільшенням/подовженням Граничних умов фінансування (стосовно правочинів, до яких
застосовуються Граничні умови фінансування)
або ж, якщо для укладення вказаних додаткових угод / договорів не є необхідною згода/погодження/затвердження Загальних зборів Товариства відповідно до статуту Товариства та/
або законодавства.
2.6. Надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства, особі, що тимчасово
виконує його обов’язки, з правом делегування
таких повноважень Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує
його обов’язки, іншим особам на підставі довіреності (без необхідності погодження видачі
такої довіреності Наглядовою радою), вести
переговори, остаточно погоджувати всі умови
та підписувати від імені Товариства Документи,
а також всі інші свідоцтва, розпорядження, довідки, сертифікати, повідомлення та інші документи, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством
згідно або у зв’язку з укладанням Документів
(всіх або будь-якого), внесенням змін до Існуючих Кредитних Договорів з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 2.5 цього рішення.».
Трете питання порядку денного: РІШЕННЯ
НЕ ПРИЙНЯТО.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітного періоду (2017рік) рішення про виплату
дивідендів станом на дату розкриття річної звітності не приймалось.
За результатами попереднього періоду (2016 рік) Загальними зборами ПАТ
"ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" (далі - Товариство) 29.05.2017 прийнято рішення
про спрямування частини чистого прибутку, отриманого за підсумками роботи Товариства за 2016 рік, у розмірі 1 142 226 159,12 грн. на виплату
дивідендів. Рішенням Наглядової ради Товариства від 06.06.2017 визначено 21.06.2017 року датою складення переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016 році (далі
- Перелік). Сума виплачених дивідендів за 2016 рік - 296366918,24 грн. (у
тому числі дивіденди на держ. частку).
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ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КРЕМЕНЧУКГАЗ”
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента,
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ідентифікаційний код юридичної особи,
ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУКмісцезнаходження, міжміський код і
ГАЗ", 03351734, пров. Героїв
телефон емітента.
Бреста,46, м. Кременчук,
Автозаводський, Полтавська
область, 39601, Україна, 8
(0536) 77-67-21
2. Дата розкриття повного тексту річної
25.04.2018
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на
http://kgaz.com.ua/
якій розміщено регулярну річну інформацію.
Товариство з обмеженою
4. Найменування, ідентифікаційний код
відповідальністю аудиторська
юридичної особи - аудиторської фірми
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підпри- фірма "КАПІТАЛЪ",
ємця), якою проведений аудит фінансової 0003191266
звітності.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 14.04.2017 року. Кворум
зборів: 99,3529% до загальної кількості голосів.
Відповідно до повноважень, наданих Наглядовій раді Статутом товариства, рішення про скликання загальних зборів акціонерів ПАТ «Кременчукгаз» прийнято Наглядовою радою, протокол засідання ради від
03.03.2017р. Цим рішенням сформульований та затверджений порядок
денний зборів, що складався із 21 питання.
Пропозицій від акціонерів щодо внесення доповнень до порядку денного
та щодо проектів рішень з питань порядку денного не надходило.
Порядок денний та результати розгляду питань порядку денного:
Питання № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії.
За результатами голосування прийнято рішення:
Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: головою комісії - Гаврикова
Сергія Леонідовича, членами - Щербуху Юрія Олексійовича та Авер’янову
Людмилу Іванівну.
Питання № 2 порядку денного: Затвердження порядку та способу
засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів.
За результатами голосування прийнято рішення:
Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства
засвідчуються печаткою ПАТ «Кременчукгаз» «Для документів», шляхом
проставляння відбитку цієї печатки на кожному аркуші бюлетенів, які
надаються Реєстраційною комісією акціонерам Товариства для участі в
Загальних зборах.
Питання № 3 порядку денного: Затвердження порядку (регламенту)
проведення річних загальних зборів Товариства.
За результатами голосування прийнято рішення:
Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства:
- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – необмежений.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговорення з питань порядку
денного – до 5 хв.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 5 хв.
- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може
бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії
Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та
членам реєстраційної та лічильної комісії.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів
акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку
денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю
Загальних зборів акціонерів через членів Лічильної комісії, що присутні в
залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного
із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його
представника, та мають бути засвідчені їх підписом.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів
проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування,
форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства акціонером, що скликає збори, та які були видані учасникам
Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/
або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок
голосів за результатами голосування з питання «Обрання лічильної
комісії Загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія. .
Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює
Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Бюлетень для голосування визначається недійсним у разі, якщо він
відрізняється від офіційно виготовленого зразка та/або на ньому відсутній
підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для

голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку
голосів
- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі,
якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питань порядку
денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для
голосування) визначені два і більше варіанти голосування за проект
рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях
«за», «проти», чи «Утримався). Крім того, бюлетень для голосування не
враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної
комісії у встановлений термін або в ньому містяться сторонні написи та/
або виправлення.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних
зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар
Загальних зборів Товариства.
З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих
загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту,
внутрішніх положень та чинного законодавства України.
Питання № 4 порядку денного: Звіт правління про результати фінансовогосподарської діяльності товариства за 2016р. та затвердження основних
напрямків діяльності на 2017р.
За результатами голосування прийнято рішення:
Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2016р. та основні напрямки діяльності на 2017р.
Питання № 5 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за
2016р.
За результатами голосування прийнято рішення:
Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016р.
Питання № 6 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії товариства за
2016р., висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу
товариства за 2016р.
За результатами голосування прийнято рішення:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та
балансу товариства за 2016р.
Питання № 7 порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу
Товариства за 2016р.
За результатами голосування прийнято рішення:
Затвердити річний звіт та баланс за результатами діяльності ПАТ
«Кременчукгаз» в 2016 році.
Питання № 8 порядку денного: Затвердження розподілу прибутку
товариства за 2016р., строку та порядку виплати дивідендів, планового
розподілу прибутку товариства за 2017р.
За результатами голосування прийнято рішення:
Затвердити розподіл прибутку отриманий в 2016 році:
- фонд дивідендів в розмірі 50% - 4 888,5 тис.грн., що складає
0,23002540937 грн. на 1 просту акцію;
- решту 50% - 4 888,5 тис.грн. направити на господарську та соціальну
діяльність товариства.
Виплату дивідендів акціонерам здійснити на дату складення переліку
осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів, які будуть встановлені Наглядовою радою Товариства.
Враховуючи пропозиції акціонерів, щодо планового розподілу прибутку
товариства за 2017 рік, затвердити розподіл його в такому порядку:
- фонд дивідендів в розмірі не менше 50%
- решту - направити на господарську та соціальну діяльність товариства.
Питання № 9 порядку денного: Припинення повноважень голови та членів
Наглядової ради Товариства.
За результатами голосування прийнято рішення:
Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами
акціонерів Товариства повноваження раніше обраних голови та членів
Наглядової ради товариства у складі 7 осіб:
Голови Наглядової ради Попова Віктора Григоровича;
Членів Наглядової ради:
- ПАТ «НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС» (представник
Сенектутов Денис Михайлович);
- ТОВ «Енерго-Лан» (представник Степанюк Світлана Вілеріївна);
- ТОВ КУА «Співдружність Ессет Менеджмент» (представник Конох Ганна
Володимирівна);
- ТОВ «ГК “Содружество” (представник Зангієв Альберт Георгійович);
- Алешківської Галини Павлівни - уповноваженого представника
акціонера-юридичної особи НАК “Нафтогаз України”;
- Кондратенко Ірини Іванівни - уповноваженого представника акціонераюридичної особи НАК “Нафтогаз України”.
Питання № 10 порядку денного: Обрання голови та членів Наглядової
ради Товариства.
За результатами голосування прийнято рішення:
Обрати терміном на 1 рік з дати прийняття цього рішення Загальними
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зборами акціонерів Товариства Наглядову раду в такому складі:
Головою Наглядової ради - Попова Віктора Григоровича, що володіє
простими іменними акціями в кількості 200 штук;
Членами Наглядової ради обрати:
- Сенектутова Дениса Михайловича — представника юридичної особи акціонера ПАТ «НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС», що
володіє простими іменними акціями в кількості 9 735 541 штука;
- Степанюк Світлану Валеріївну — представника юридичної особи — акціонера ТОВ «Енерго-Лан», що володіє простими іменними акціями в
кількості 49 358 штук;
-Зангієва Альберта Георгійовича — представника юридичної особи - акціонера ТОВ «ГК “Содружество”, що володіє простими іменними акціями в
кількості 5 525 519 штук;
- Конох Ганну Володимирівну — представника юридичної особи — акціонера ТОВ Компанія з управління активами «Співдружність Ессет
Менеджмент», що володіє простими іменними акціями в кількості 28 267
штук;
-Алешківську Галину Павлівну - уповноваженого представника акціонераюридичної особи НАК “Нафтогаз України”, що володіє простими іменними
акціями в кількості 5 313 001 штука, в особі головного фахівця Управління
корпоративних прав;
-Кондратенко Ірину Іванівну - уповноваженого представника акціонераюридичної особи НАК “Нафтогаз України”, що володіє простими іменними
акціями в кількості 5 313 001 штук, в особі головного фахівця Департаменту розвідки та видобутку газу .
Питання № 11 порядку денного: Затвердження умов договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради та визначення особи, яка
уповноважується на підписання від імені Товариства таких договорів
(контрактів).
За результатами голосування прийнято рішення:
Затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів з головою
та членами Наглядової ради Товариства (додаються), із щомісячною
оплатою згідно п.9.2. «Положення про Наглядову раду ПАТ «Кременчукгаз».
Уповноважити голову правління ПАТ «Кременчукгаз» Оксененка Б.В.
підписати договори з головою та членами Наглядової ради товариства
відповідно до внутрішніх Положень Товариства.
Питання № 12 порядку денного: Припинення повноважень голови та
членів Ревізійної комісії Товариства.
За результатами голосування прийнято рішення:
Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами
акціонерів Товариства повноваження раніше обраних голови та членів
Ревізійної комісії у складі 5 осіб:
*ТОВ «Нафта-Імпекс, ЛТД « (представник Горбачова Любов Анатоліївна);
*Скакуна Олександра Вікторовича;
*ТОВ «Нафта-Інвест» (представник Джулинська Пелагея Андріївна);
*ТОВ «Облгазстрой» (представник Овдієнко Олександр Вікторович);
*Мендика Ігора Пилиповича — уповноваженого представника акціонераюридичної особи НАК «Нафтогаз України».
Питання № 13 порядку денного: Обрання голови та членів Ревізійної
комісії Товариства.
За результатами голосування прийнято рішення :
Обрати терміном на 1 рік з дати прийняття цього рішення Загальними
зборами акціонерів Товариства Ревізійну комісію Товариства в такому
складі:
Головою ревізійної комісії товариства обрати Горбачову Любов Анатоліївну, що володіє простими іменними акціями в кількості 200 штук.
Членами ревізійної комісії обрати:
- Скакуна Олександра Вікторовича;
- ТОВ “Нафта-Інвест” (представник Джулинська Пелагея Андріївна), що
володіє простими іменними акціями в кількості 12 723 штук;
- Кіц Світлану Іванівну;
- Нінічук Вікторію Степанівну - уповноваженого представника акціонераюридичної особи НАК «Нафтогаз України», що володіє простими
іменними акціями в кількості 5 313 001 штук, в особі головного фахівця
Управління методології та планування внутрішнього аудиту.
Питання № 14 порядку денного: Затвердження умов договорів (контрактів) з головою та членами Ревізійної комісії та визначення особи, яка
уповноважується на підписання від імені Товариства таких договорів
(контрактів).
За результатами голосування прийнято рішення:
Затвердити умови договорів з головою та членами Ревізійної комісії
товариства, з оплатою згідно п.8.2. «Положення про Ревізійну комісію ПАТ
«Кременчукгаз».
Уповноважити голову правління ПАТ «Кременчукгаз» Оксененка Б.В.
підписати договори з головою та членами Ревізійної комісії відповідно до
внутрішніх Положень Товариства.
Питання № 15 порядку денного: Погодження раніше укладених Товариством значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів на
2017-2018 роки.
За результатами голосування прийнято рішення:
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1. Схвалити укладені Товариством значні правочини, а саме: договори на
закупівлю природного газу, транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами, укладені протягом 2016 року,
вартість яких перевищувала 25% вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності товариства.
2. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть
вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати
прийняття такого рішення, вартість яких перевищує 25% вартості активів
за даними останньої річної фінансової звітності товариства:
– на закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю
48 878 307,76(сорок вісім мільйонів вісімсот сімдесят вісім тисяч триста
сім грн.) 76 коп.;
- на надання послуг з транспортування природного газу магістральними
трубопроводами граничною сукупною вартістю 3 081 150,00 (три
мільйони вісімдесят одна тисяча сто п’ятдесят грн.) 00 коп.;
- на надання послуг з розподілу природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 127 567 144,80 (сто двадцять сім
мільйонів п’ятсот шістдесят сім тисяч сто сорок чотири грн.) 80 коп.
Питання № 16 порядку денного: Про забезпечення виконання ПАТ
«Кременчукгаз» в 2017 році заходів в економічній діяльності товариства.
За результатами голосування прийнято рішення:
Забезпечити виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2017 році в економічній
діяльності товариства наступних зобов’язань:
1. Надійне розподілення та постачання газу відповідно до ліцензійних
умов проведення діяльності з розподілення та постачання газу та умов,
визначених договорами на постачання газу.
2. Погашення заборгованості за закуплений газ за графіком відповідно до
договорів про реструктуризацію заборгованості.
3. Зменшення фактичних технологічних втрат газу до рівнів, не вище
нормативних, починаючи з 2017 року.
4. Недопущення утворення простроченої заборгованості ПАТ «Кременчукгаз» по платежах до бюджетів всіх рівнів, за податками, зборами.
5. Утримання в належному стані обєктів та засобів цивільної оборони
6. Дотримання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції».
Питання № 17 порядку денного: Про забезпечення виконання ПАТ
«Кременчукгаз» в 2017 році інвестиційних програм, які схвалюються
щороку в установленому порядку Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
України.
За результатами голосування прийнято рішення:
Забезпечити ПАТ «Кременчукгаз» в 2017 році спрямування частини
інвестицій на виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в
установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України, з
визначенням джерел фінансування, що передбачають:
1. Технічний розвиток, реконструкцію та модернізацію трубопроводів,
місцевих (локальних) мереж газопостачання, які використовуються
товариством в його господарській діяльності.
2. Проведення модернізації та технічного переоснащення інших основних
засобів товариства для підтримання працездатності технічного стану
газових мереж, зниження технологічних втрат та витрат газу на власні
потреби, забезпечення надійного постачання газу споживачам.
3. Виконання комплексу робіт з технічного обслуговування та ремонту
газових мереж згідно з вимогами нормативних документів та в межах
витрат на ремонт, передбачених в структурі тарифів.
4. Впровадження товариством заходів з відновлення та розвитку
внутрішньо-об’єктних комунікацій та газових мереж, виробничих баз
товариства з використанням енергозберігаючих технологій з метою
економії витрат на енергоносії, підвищення надійності роботи та
незалежності виробничих процесів від впливу зовнішніх факторів.
5. Оснащення надійними телекомунікаційними системами структурних
підрозділів товариства.
6. Впровадження супутникової системи GPS - моніторингу автотранспорту.
Питання № 18 порядку денного: Про забезпечення виконання ПАТ
«Кременчукгаз» в 2017 році заходів у соціальній діяльності товариства.
За результатами голосування прийнято рішення:
Забезпечити виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2017 році у соціальній
діяльності товариства наступних зобов’язань:
1. Недопущення утворення простроченої заборгованості товариства
перед працівниками із заробітної плати та інших виплат, передбачених
колективним договором, а також з платежів до державних цільових
фондів.
2. Поетапне підвищення заробітної плати працівників товариства з
урахуванням інфляційних процесів та матеріального стимулювання
працівників товариства залежно від результатів його господарської
діяльності відповідно до умов колективного договору.
3. Виконання в повному обсязі чинного колективного договору протягом
строку його дії, після завершення якого укладання нового або внесення
змін та доповнення до чинного колективного договору в установленому
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законодавством порядку.
4. Підготовка, навчання і підвищення кваліфікації працівників товариства
за рахунок коштів товариства, відповідно до програми розвитку.
5. Здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону
України «Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів
з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання
випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань.
6. Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями,
створення належних умов праці для таких осіб з урахуванням їх особливих потреб, відповідного облаштування виробництва та забезпечення
доступу до них зазначених осіб.
Питання № 19 порядку денного: Про забезпечення виконання ПАТ
«Кременчукгаз» в 2017 році заходів у сфері захисту прав та інтересів
споживачів газу.
За результатами голосування прийнято рішення:
Забезпечити виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2017 році у сфері захисту
прав та інтересів споживачів газу наступних зобов’язань:
1. Підключення споживачів до газової мережі в разі виконання ними вимог
чинного законодавства України та нормативно-технічних документів.
2. Здійснення постачання газу споживачам згідно з укладеними договорами та вимогами чинного законодавства, нормативно-технічних документів
та правил користування газом.
3. Виконання товариством нормативних документів, виданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг України щодо моніторингу якості послуг.
Питання № 20 порядку денного: Про забезпечення виконання ПАТ
«Кременчукгаз» в 2017 році заходів у природоохоронній діяльності
товариства.
За результатами голосування прийнято рішення:
Забезпечити виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2017 році у природоохоронній діяльності товариства наступних зобов’язань:
1. Дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства.
2. Розроблення товариством плану заходів товариства з охорони
навколишнього природного середовища, передбачивши початок його
виконання не пізніше 1 січня 2018 року.
3. Виконання запланованих товариством робіт з розроблення землевпорядної документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких
розташоване майно товариства.
Питання № 21 порядку денного: Про забезпечення виконання ПАТ
«Кременчукгаз» в 2017 році заходів у сфері корпоративних відносин та
розпорядження майном товариства.
За результатами голосування прийнято рішення:
Забезпечити виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2017 році у сфері
корпоративних відносин та розпорядження майном товариства наступних
зобов’язань:
1. Належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі
створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але
залишилося на його балансі.
2. Сприяння недопущенню безоплатного використання державного майна
та його незаконного відчуження.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Приватне
акціонерне товариство «Теофіпольський
цукровий завод» 2.Код за ЄДРПОУ : 05394995 3.МісцезнахоI. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента :

дження : 30601, смт.Теофiполь, вул. Соборна, 12 4.Міжміський код, телефон та факс: (03844) 93506, 93506 5.Електронна поштова адреса: teof_
sugar@emitent.km.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: teosugar.km.ua 7.
Вид особливої інформації – Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ.Текст повідомлення: Загальними зборами акціонерів від 24.04.2018р.,
користуючись приписами ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства»,
прийнято рішення попередньо надати згоду та дозвіл наглядовій раді приймати
рішення щодо вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року
(тобто до 23.04.2019 року включно), а саме укладення договорів (контрактів) та
додаткових угод до них щодо: придбання та відчуження об'єктів нерухомості,
обладнання, матеріалів, палива (в т.ч. газу) та інших матеріальних цінностей
або майнових прав; реалізації (в тому числі продажу) об'єктів нерухомості, готової та іншої продукції, іншого майна або майнових прав; кредитних договорів,
лізингових договорів та договорів, пов'язаних з забезпеченням виконання
зобов'язань по кредитним договорам та /або лізинговим договорам (договорів
застави, іпотеки, поруки, тощо); договорів на отримання або надання поворотної фінансової допомоги на процентній та безпроцентній основі; договорів будівельного підряду; договорів на ведення спільної господарської діяльності на
суми, що перевищують 25% та 50% вартості активів Товариства.

6. Інформація про дивіденди .
За результатами звітного
У звітному періоді
періоду
за простими за привіле- за простими за привілейованиакціями
йованими
акціями
ми акціями
акціями
Сума
4045000
0
4888500
0
нарахованих
дивідендів,
грн
Нараховані
0,19
0
0,23
0
дивіденди на
одну акцію,
грн
Сума
0
0
0
0
виплачених/
перерахованих дивідендів, грн
Дата
01.06.2018
0
10.05.2017
0
складення
переліку осіб,
які мають
право на
отримання
дивідендів
Опис
Розмір виплати дивідендів: 50 % від прибутку за 2016 рік.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
Усього активів
132654
132494
Основні засоби (за залишковою вартістю)
105810
95633
Довгострокові фінансові інвестиції
19
19
Запаси
3048
3771
Сумарна дебіторська заборгованість
18761
24822
Грошові кошти та їх еквіваленти
4726
6636
Власний капітал
25274
22072
Статутний капітал
1063
1063
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
23945
20743
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1137
16707
Поточні зобов'язання і забезпечення
106243
93715
Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію
0,38
0,46
(грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 1
0,38
0,46
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
21252000
21252000
Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викупались
Голова правління

Б.В.Оксененко

Ця попередня згода надається на вчинення правочинів, за умови, якщо гранична сукупна вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, не
перевищує 30 000 000 000,00 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
569997,00тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
5263,1856%
Уповноважити наглядову раду Товариства приймати рішення про укладення попередньо схвалених загальними зборами значних правочинів та визначати істотні умови таких правочинів у кожному конкретному випадку.
Надати голові правління Товариства повноваження на вчинення підписання
вищезазначених правочинів за умови їх обов'язкового попереднього погодження з наглядовою радою Товариства, яке оформлюється відповідним протоколом засідання наглядової ради. Таке погодження необхідно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного окремого такого правочину
перевищує 3 000 000,00 грн. Без наявності оригіналу протоколу засідання наглядової ради голова правління Товариства не має право на вчинення та підписання таких правочинів.
Встановити, що голова правління Товариства має право без погодження із
іншими органами Товариства на вчинення та підписання правочинів за участю
Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного
окремого такого правочину не перевищує 3 000 000,00 грн.
III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
2. Голова правління Кирияченко Василь Володимирович 24.04.2018
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Приватне акціонерне товариство
«Малинська паперова фабрика-Вайдманн»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Малинська паперова фабрика-Вайдманн»
2. Код за ЄДРПОУ: 00278735
3. Місцезнаходження: 11602 м. Малин, вул. Приходька, 66
4. Міжміський код, телефон та факс: 04133 67223, 04133 53343
5. Електронна поштова адреса: Olga.Lukianenko@wicor.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.weidmann-mpm.com/uk
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Припинено повноваження голови правління Волги Ігоря Анатолійовича
згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 24.04.2018). Обґрунтування: закінчення строку, на який було обрано. Перебував на посаді з 2017
року. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених
судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.
Припинено повноваження члена правління Прокопенко Валентини Василівни згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 24.04.2018). Обґрунтування: закінчення строку, на який було обрано. Перебувала на посаді з 2012 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0005%.
Особі належить 7 акцій. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних
даних.
Припинено повноваження члена правління Костюченка Андрія Андрійовича згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 24.04.2018). Обґрунтування: закінчення строку, на який було обрано. Перебував на посаді
з 2000 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0003%.
Особі належить 4 акції. Непогашених судимостей за корисливі та посадові
злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.
Припинено повноваження члена правління Пономаренка Віктора Дмитровича згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 24.04.2018).
Обґрунтування: закінчення строку, на який було обрано. Перебував на посаді з 2000 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,0002%. Особі належить 3 акції. Непогашених судимостей за корисливі та
посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.
Припинено повноваження члена правління Бояршина Івана Миколайовича згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 24.04.2018). Обґрунтування: закінчення строку, на який було обрано. Перебував на посаді
з 2012 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,000075%.
Особі належить 1 акція. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних
даних.
Припинено повноваження члена правління Головатчика Сергія Севастяновича згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 24.04.2018).
Обґрунтування: закінчення строку, на який було обрано. Перебував на посаді з 2016 року. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.
Припинено повноваження члена правління Швидуна Олександра Володимировича згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від
24.04.2018). Обґрунтування: закінчення строку, на який було обрано. Перебував на посаді з 2016 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0002%. Особі належить 3 акції. Непогашених судимостей за
корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.
Волгу Ігоря Анатолійовича обрано на посаду голови правління згідно
рішення Наглядової ради (протокол №4 від 24.04.2018). Обґрунтування:
обрання Правління на новий строк. Строк повноважень - 1 рік, до
24.04.2019, включно. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Інші посади, які обіймала особа: директор з продажів, радник генерального директора ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче
об'єднання». Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.
Костюченка Андрія Андрійовича обрано на посаду члена правління
згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 24.04.2018). Обґрунтування: обрання Правління на новий строк. Строк повноважень - 1 рік, до
24.04.2019, включно. Володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,0003%. Особі належить 4 акції. Непогашених судимостей за корисливі та
посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: член правління,
директор Адміністративно-правового департаменту товариства. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.
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Пономаренка Віктора Дмитровича обрано на посаду члена правління
згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 24.04.2018). Обґрунтування: обрання Правління на новий строк. Строк повноважень - 1 рік, до
24.04.2019, включно. Володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,0002%. Особі належить 3 акції. Непогашених судимостей за корисливі та
посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: член правління,
директор Департаменту фінансів та обліку товариства. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.
Бояршина Івана Миколайовича обрано на посаду члена Правління
згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 24.04.2018). Обґрунтування: обрання Правління на новий строк. Строк повноважень - 1 рік, до
24.04.2019, включно. Володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,000075%. Особі належить 1 акція. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: голова
представництва Weidmann Electrical Technology AG в Україні, м. Київ, член
правління товариства. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.
Прокопенко Валентину Василівну обрано на посаду члена правління
згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 24.04.2018). Обґрунтування: обрання Правління на новий строк. Строк повноважень - 1 рік, до
24.04.2019, включно. Володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,0005%. Особі належить 7 акцій. Непогашених судимостей за корисливі
та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: член правління, директор Департаменту якості товариства. Товариству не надано
згоди на розкриття паспортних даних.
Головатчика Сергія Севастяновича обрано на посаду члена правління
згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 24.04.2018). Обґрунтування: обрання Правління на новий строк. Строк повноважень - 1 рік, до
24.04.2019, включно. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Інші посади, які обіймала особа: начальник цеху, заступник директора Виробничого центру, член правління, директор Виробничого центру товариства. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.
Швидуна Олександра Володимировича обрано на посаду члена правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 24.04.2018). Обґрунтування: обрання Правління на новий строк. Строк повноважень 1 рік, до 24.04.2019, включно. Володіє часткою в статутному капіталі
товариства - 0,0002%. Особі належить 3 акції. Непогашених судимостей
за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа:
начальник відділу адміністрування замовлень та планування ресурсів,
член правління, директор Департаменту управління ланцюгом поставок
товариства. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.
Шипілова Юрія Геннадійовича обрано на посаду члена правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 24.04.2018). Обґрунтування: обрання Правління на новий строк. Строк повноважень - 1 рік, до
24.04.2019, включно. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Інші посади, які обіймала особа: директор з розвитку виробництва ТОВ
НВП «Поліпром», директор ТОВ «АСС-Коростишівська паперова фабрика», директор ТОВ «Коростишівська паперова фабрика», директор Центру
розвитку та досліджень товариства. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Наглядовою радою (протокол №4 від 24.04.2018) надано згоду на внесення змін до договору №SE1-30002116, укладеного між ПрАТ «ВайдманнМПФ» та ТОВ «Масса», Російська Федерація, 06.06.2016, щодо продажу
паперу крепованого, в частині збільшення його вартості до 1 500 тис. Євро
(48 000 тис. грн.), що складає 11,6% вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2017 складає 413 173 тис.грн.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Загальними зборами (протокол № 23 від 24.04.2018), прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення товариством, за необхідності, у
період з 24 квітня 2018 року до 24 квітня 2019 року, правочинів про продаж
виробленої товариством продукції та/або закупівлі сировини, яка використовується для виробництва, якщо вартість кожного такого правочину становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності. Укладати їх відповідно процедурі,
яка встановлена для правочинів, вартість яких знаходиться в межах від 10
до 25 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної
фінансової звітності. Правлінню проінформувати акціонерів про укладення таких правочинів на чергових загальних зборах. Вартість активів товариства станом на 31.12.2017 складає 413 173 тис.грн. Співвідношення
граничної сукупності вартості кожного правочину до вартості активів това-
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
риства за даними останньої річної фінансової звітності складає 100 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 1 265 715 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 265 704 шт, кількість
голосуючих акцій, що проголосували «за» - 1 265 641 шт. та «проти» 63 шт. прийняття рішення.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
ІІ. Текст Повідомлення
Загальними зборами (протокол № 23 від 24.04.2018) прийнято рішення про надання згоди на укладення договору з Weidmann Electrical
Technology AG на продаж ущільненого електроізоляційного картону на
загальну суму до 6 000 тис. Євро (192 000 тис. грн.), що складає 46,5%
від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2017
складає 413 173 тис. грн. Weidmann Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер СНЕ-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства
(перебувають під контролем третьої особи). Загальна кількість голосуючих акцій - 1 265 715 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані
для участі у загальних зборах - 1 265 704 шт., кількість голосуючих акцій,
що проголосували «за» - 1 265 641 шт. та «проти» - 63 шт. прийняття рішення.
Загальними зборами (протокол № 23 від 24.04.2018) прийнято рішення
про надання згоди на укладення договору з Weidmann Electrical Technology
AG на продаж паперу крепованого на загальну суму до 5 000 тис. Євро
(160 000 тис. грн.), що складає 38,7% від вартості активів. Вартість активів

товариства станом на 31.12.2017 складає 413 173 тис.грн. Weidmann
Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер СНЕ-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи).
Загальна кількість голосуючих акцій - 1 265 715 шт., кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 265 704 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 1 265 641 шт. та «проти» 63 шт. прийняття рішення.
Загальними зборами (протокол № 23 від 24.04.2018) прийнято рішення
про надання згоди на укладення договору з Дочірнім підприємством «Вайдман Малин Ізоляційні Компоненти» (код ЄДРПОУ 32002742, місцезнаходження: вул. Неманихіна, 2, м. Малин Житомирської обл., Україна) на продаж електроізоляційного картону на загальну суму до 90 000 тис. грн., що
складає 21,8% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на
31.12.2017 складає 413 173 тис.грн. ДП «ВМІК» є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). Загальна кількість
голосуючих акцій - 1 265 715 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 265 704 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 1 265 641 шт. та «проти» - 63 шт. 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
Волга І.А.
24.04.2018

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БТА БАНК”
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА
емітента, ідентифікацій- БАНК", 14359845, вул. Жилянська, б. 75, м. Київ,
ний код юридичної осо- Голосiївський р-н., 01032, Україна, (044)495-65би, місцезнаходження, 65
міжміський код і телефон емітента.
2. Дата розкриття по- 27.04.2018
вного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
http://btabank.ua/rus/osobay_informaciia.php
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію.
4. Найменування, іден- ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК", 25642478
тифікаційний код юридичної особи - аудиторської
фірми
(П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності.
5. Інформація про
Вид загальних зборів - позачергові. Дата провезагальні збори
дення: 31.01.2017 р. Кворум зборів: 99,996% від
загальної кількості голосуючих акцій, яким надано
право голосу з усіх питань компетенції зборів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних
зборах (порядок денний):
1. Про обрання робочих органів та затвердження
порядку голосування на позачергових Загальних
зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
2. Про затвердження питань порядку денного та
регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3. Про зміну умов цивільно-правових договорів,
укладених з Головою та членами Наглядової ради
ПАТ «БТА БАНК».
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада ПАТ «БТА
БАНК».
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Наглядова рада ПАТ «БТА БАНК».
Результати розгляду питань порядку денного: з
питань 1-3 порядку денного акціонери проголосували «за» одноголосно, рішення прийнято.
Причини, чому загальні збори не відбулися: збори
відбулись

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 23.03.2017 р. Кворум зборів: 100% від загальної кількості голосуючих акцій, яким надано
право голосу з усіх питань компетенції зборів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних
зборах (порядок денний):
1. Про обрання робочих органів та затвердження
порядку голосування на позачергових Загальних
зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
2. Про затвердження питань порядку денного та
регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.
4. Про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість.
5. Про надання згоди на вчинення значного правочину.
6. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
7. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань
порядку денного: акціонер ПАТ «БТА БАНК».
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Наглядова рада ПАТ «БТА БАНК».
Результати розгляду питань порядку денного: з питань 1-7, порядку денного акціонери проголосували «за» одноголосно (з 4 та 6 питання порядку денного акціонери проголосували одноголосно, крім
акціонерів, у яких була присутня заінтересованість
і які не приймали участі у голосуванні).
Причини, чому загальні збори не відбулися: збори
відбулись. Вид загальних зборів - чергові. Дата
проведення: 25.04.2017 р. Кворум зборів: 99,996%
голосуючих акцій.
Перелік питань, що розглядалися на загальних
зборах (порядок денний):
1. Про обрання робочих органів та затвердження
порядку голосування на річних Загальних зборах
акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
2. Про затвердження питань порядку денного та
регламенту їх розгляду на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «БТА БАНК»
за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за
2016 рік.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «БТА
БАНК» за 2016 рік.
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Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «БТА БАНК»
за 2016 рік за результатами розгляду висновків аудиторської компанії.
6. Про розподіл прибутку ПАТ «БТА БАНК» за 2016
рік та виплату дивідендів за результатами діяльності
ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік.
7. Про припинення повноважень Голови та членів
Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» в повному складі.
8. Про розірвання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», і обрання особи, уповноваженої на розірвання договорів з ними.
9. Про затвердження кількісного складу Наглядової
ради ПАТ «БТА БАНК».
10. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «БТА
БАНК».
11. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БТА
БАНК».
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть
укладатися з Головою і членами Наглядової ради
ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання
цивільно-правових договорів, трудових договорів
(контрактів) з Головою і членами Наглядової ради
ПАТ «БТА БАНК».
13. Про схвалення вчинення ПАТ «БТА БАНК» значних правочинів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань
порядку денного: акціонер ПАТ «БТА БАНК».
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Наглядова рада ПАТ «БТА БАНК».
Результати розгляду питань порядку денного: з питань 1- 7, 9, 11-12 порядку денного акціонери проголосували «за» одноголосно; з питань 8, 13 – «утримались» одноголосно; з питання 10 - кумулятивне
голосування, рішення прийнято.
Причини, чому загальні збори не відбулися: збори
відбулись.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 29.08.2017 р. Кворум зборів: 100% до загальної
кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися єдиним акціонером (порядок денний):
1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятись ПАТ «БТА
БАНК».
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань
порядку денного: Наглядова рада ПАТ «БТА БАНК».
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Наглядова рада ПАТ «БТА БАНК».
Результати розгляду питань порядку денного: з єдиного питання порядку денного єдиний акціонер прий
няв рішення.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 31.10.2017 р. Кворум зборів: 100% до загальної
кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися єдиним акціонером (порядок денний):
1. Про відображення в бухгалтерському обліку
зобов'язань ПАТ «БТА БАНК».
2. Про надання згоди на вчинення значного правочину.
3. Про розірвання договорів іпотеки.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань
порядку денного: Наглядова рада ПАТ «БТА БАНК».
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Наглядова рада ПАТ «БТА БАНК».
Результати розгляду питань порядку денного: з питань порядку денного єдиний акціонер прийняв рішення.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 10.11.2017 р. Кворум зборів: 100% до загальної
кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися єдиним акціонером (порядок денний):
1. Про схвалення значних правочинів, вчинених
ПАТ «БТА БАНК».
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2.Про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів, які можуть бути вчинені ПАТ «БТА
БАНК». Особи, що подавали пропозиції до переліку
питань порядку денного: Наглядова рада ПАТ «БТА
БАНК». Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Наглядова рада ПАТ «БТА
БАНК». Результати розгляду питань порядку денного: з питань порядку денного єдиний акціонер прийняв рішення.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 13.11.2017 р. Кворум зборів: 100% до загальної
кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися єдиним акціонером (порядок денний):
1. Про припинення повноважень Голови та членів
Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
2. Про затвердження кількісного складу Наглядової
ради ПАТ «БТА БАНК».
3. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «БТА
БАНК».
4. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БТА
БАНК».
5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть
укладатись з Головою та членами Наглядової ради
ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання
цивільно-правових договорів, трудових договорів
(контрактів) з Головою та членами Наглядової ради
ПАТ «БТА БАНК». Особи, що подавали пропозиції до
переліку питань порядку денного: акціонер ПАТ «БТА
БАНК». Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: акціонер ПАТ «БТА БАНК».
Результати розгляду питань порядку денного: з питань порядку денного єдиний акціонер прийняв рішення.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 29.11.2017 р. Кворум зборів: 100% до загальної
кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися єдиним акціонером (порядок денний):
1. Про надання згоди на вчинення значного правочину. Особи, що подавали пропозиції до переліку
питань порядку денного: Наглядова рада ПАТ «БТА
БАНК», акціонер ПАТ «БТА БАНК». Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Наглядова рада ПАТ «БТА БАНК». Результати розгляду
питань порядку денного: з єдиного питання порядку
денного єдиний акціонер прийняв рішення.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 04.12.2017 р. Кворум зборів: 100% до загальної
кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися єдиним акціонером (порядок денний):
1. Про надання згоди на вчинення значного правочину.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань
порядку денного: Наглядова рада ПАТ «БТА БАНК»,
акціонер ПАТ «БТА БАНК». Особа, що ініціювала
проведення позачергових загальних зборів: Наглядова рада ПАТ «БТА БАНК». Результати розгляду
питань порядку денного: з єдиного питання порядку
денного єдиний акціонер прийняв рішення.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 27.12.2017 р. Кворум зборів: 100% до загальної
кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися єдиним акціонером (порядок денний):
1. Про схвалення правочину, вчиненого ПАТ «БТА
БАНК».
2. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань
порядку денного: Наглядова рада ПАТ «БТА БАНК».
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Наглядова рада ПАТ «БТА БАНК».
Результати розгляду питань порядку денного: з питань порядку денного єдиний акціонер прийняв рішення.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз»
Річна інформація Публiчного акцiонерного товариства по
газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз», 03349039Львівська , Шевченкiвський, 79039,
м.Львiв, вул. Золота, 42 (032) 259-11-01 ,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію https://lv.104.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БДО» , 20197074 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БДО» , 20197074
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство) 27.03.2017 року проведено Загальнi збори
акцiонерiв ПАТ «Львiвгаз».
Порядок денний: 1 Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства.
2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства. 3.Затвердження
порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Товариства.
4.Звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк. 5.Звiт Наглядової Ради Товариства
за 2016 рiк. 6.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 7.Прий
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради
та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 8.Затвердження рiчного звiту та балансу
Товариства за 2016 рiк. 9.Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття
збиткiв) за пiдсумками 2016 року.
10.Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017
рiк. 11.Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. 12.Про внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї. 13.Про припинення повноважень
Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
14.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 15.Затвердження умов
договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства
та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства
договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства. 16.Про надання
згоди ( в т.ч. попереньої) на вчинення Товариством значних правочинiв та
правочинiв, щодо iчинення яких є зацнтересованiсть.
17. Про подальше схвалення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
До правлiння надходили пропозицiї щодо внесення змiн до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв 2017:
Вирiшили з першого питання Порядку денного:
Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв Товариства в наступному складi:
- Качабульська Марія Богданівна - Голова Лiчильної комiсiї;
- Дохняк Любов Миколаївна - член Лiчильної комiсiї;
- Прокоп’єва Оксана Таразоллаївна - член Лiчильної комiсiї.
Вирiшили з другого питання Порядку денного:
1. Обрати Головою Загальних зборiв Товариства – Кришталя Олександра
Володимировича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборiв Товариства – Мiлькевича Вiталiя
Павловича.
Вирiшили з третього питання Порядку денного:
Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборiв Товариства.
Вирiшили з четвертого питання Порядку денного:
Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк.
Вирiшили з четвертого питання Порядку денного:
Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк.
Вирiшили з пятого питання Порядку денного:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк
Вирiшили з шостого питання Порядку денного:
Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.
Вирiшили з сьомого питання Порядку денного:
Визнати роботу Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
Вирiшили з восьмого питання Порядку денного:
Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк.
Запропоновано наступний проект рiшення:
У зв’язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи Товариства у
2016 роцi дивiденди не нараховувати.
Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк:
1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;
2. Виконання затвердженої iнвестицiйної програми;
3. Забезпечення дотримання дисциплiни газоспоживання;
4. Виконання заходiв, щодо пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду;
5. Оптимізація та модернізація газорозподільних систем.
6. Покращення облiку природного газу, скорочення технологiчних втрат газу;

7. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робiт на газопроводах, спорудах та приладах облiку.
По одинадцятому питаннi: Рішення не прийнято.
Вирiшили з дванадцятого питання Порядку денного:
1. Внести змiни та доповнення до Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства та затвердити Положення
про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства
в новiй редакцiї, якi набирають чинностi з 01.05.2017 року одночасно з набранням чинностi нової редакцiї Закону України «Про акцiонернi товариства».
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв Товариства
пiдписати Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та
Ревiзiйну комiсiю Товариства, затвердженi цими Загальними зборами Товариства, в новiй редакцiї.
Вирiшили з тринадцятого питання
1. Припинити з 01.05.2017 року повноваження членiв (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складi:
- Шульга Олександр Миколайович - представник акцiонера Публiчне
акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»;
- Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник
акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS
LIMITED), HE 294764;
- Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акцiонера
ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552;
- Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;
- Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.
2. Повноваження зазначених членiв (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства є чинними у повному обсязi до 01.05.2018 року.
Вирiшили з чотирнадцятого питання Порядку денного:
Обрати з 01.05.2018 року Наглядову раду Товариства у складi:
1. Шульга Олександр Миколайович - представник акцiонера Публiчне
акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України»;
2. Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;
3. Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акцiонера
ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552;
4. Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник
акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS
LIMITED), HE 294764;
5. Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.
Вирiшиои по пятнадцятому питаннi:
1. Затвердити умови цивiльно-правового договору з членом (в т.ч. Головою)
Наглядової ради Товариства, який набирає чинностi з 01.05.2017 року.
2. Уповноважити Голову правлiння Товариства або особу, що виконує його
обов’язки пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр з членом
(в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства вiдповiдно до внутрiшнiх положень Товариства та цього рiшення.
По шiстнадцятому i сiмнадцятому питаннi:
-Забезпечення надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй
територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення
договорiв на:
-закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю
850 000 000,00 грн. (вiсiмсот п’ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок);
транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю
797 300 000,00 грн. (сiмсот дев’яносто сiм мiльйонiв триста тисяч гривень
00 копiйок);
надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною вартiстю
2 077 100 000,00 грн. (два мiльярди сiмдесят сiм мiльйонiв сто тисяч гривень
00 копiйок);
виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартiстю 190 300 000,00 грн. (сто дев’яносто мiльйонiв триста
тисяч гривень 00 копiйок);
-схвалення укладення Товариством Договору транспортування природного
газу №1512000709 вiд 17.12.2015р. (надалi – «Договiр»), укладеного мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «УКРТРАНСГАЗ»
(iдентифiкацiйний код 30019801), що укладено для забезпечення надання Товариством послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, та схвалити подальшу дiю цього Договору;
-схвалення укладення Товариством договорiв на виконання iнвестицiйної
програми затвердженої НКРЕКП України, укладених з 01.01.2014 року до дати
проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Протягом 2017 року позачергових зборiв Товариство не проводило.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
3920116
3770059
Основні засоби (за залишковою вартістю)
685904
719029
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
031879
5730
Сумарна дебіторська заборгованість
2572112
2494066
Грошові кошти та їх еквіваленти
37073
49241
Власний капітал
-265064
0387623
Статутний капітал
170
170

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
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 загальна номінальна
вартість
випусків, викуплені
у відсотках від статутного
протягом звітного
капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
паперів власних випусків протягом періоду

-500146
121212
4063968
-191.89
-191.89

152541
130481
3251955
-29.09
-29.09

3401400
0

3401400
0

0

0

0

0

Публiчне акцiонерне товариство “Гiбридний соняшник”
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
"Гiбридний соняшник", 13924728Одеська,
місцезнаходження, міжміський Бiлгород-Днiстровський, 67725, Салгани,
код та телефон емітента
Шабська 0484960799,
2. Дата розкриття повного
26.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
hs.ucoz.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
Фiрма «Трансаудит» у виглядi товариства
ЄДРПОУ аудиторської фірми з обмеженою вiдповiдальнiстю, Кравченко Т.В., 23865010 Фiрма «Трансаудит» у
(П. І. Б. аудитора - фізичної
виглядi товариства з обмеженою
особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової вiдповiдальнiстю, Кравченко Т.В.,
звітності
23865010
5. Інформація про загальні
Чергові загальні збори відбулись
збори (розділ заповнюється у 24.04.2017
випадку, якщо емітент - акціо- Питання 1. Прийняття рішення щодо
регламенту загальних зборів: щодо
нерне товариство)
порядку проведення загальних зборів,
обрання голови та секретаря зборів,
лічильної комісії, порядку та способу
засвідчення бюлетенів для голосування
на загальних зборах акціонерів.
Загальні збори проводити на підставі
порядку денного. Обрати лічильну
комісію в складі однієї особи – Поляков А.І.
Обрати головою загальних зборів
Проходу Ю.Л., секретарем загальних
зборів Товариства Каштанова О.С.
Затвердити регламент: Доповіді по
питаннях порядку денного загальних зборів
Товариства до 10 хв., виступи до 5 хв.,
повторні виступи, запитання до 3 хв.
* Рішення з питань порядку денного
загальних зборів Товариства приймаються голосуванням бюлетенями.
* У разі наявності більш ніж одного
проекту рішення щодо одного з питань
порядку денного – голосування щодо
прийняття кожного з проекту рішення
щодо одного з питань порядку денного
здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного
з наступних проектів рішення щодо
одного з питань порядку денного
здійснюється після підрахунку та
оголошення результатів голосування
щодо попереднього проекту рішення.
Голосування щодо наступних проектів
припиняється і не здійснюється, якщо
щодо попереднього проекту рішення
оголошено результати голосування про
його прийняття Зборами.
Затвердити наступний порядок та спосіб
засвідчення бюлетенів для голосування
на загальних зборах акціонерів:
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* якщо бюлетень для голосування
складається з кількох аркушів, сторінки
бюлетеня нумеруються;
* кожен аркуш бюлетеня підписується
акціонером/представником акціонера;
* кожний бюлетень для голосування на
загальних зборах акціонерів (в тому числі
бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується
Головою реєстраційної комісії на кожній
сторінці шляхом підписання в нижній
частині аркуша у відведеному формою
бюлетеня місці, під час реєстрації
акціонерів для участі у загальних зборах.
Доручити оформлення і підписання
протоколу Загальних зборів Товариства
голові зборів.
Питання 2. Затвердження річного звіту
товариства.
Фінансову звітність Товариства за 2016
рік - затвердити.
Питання 3. Розподіл прибутку і збитків
товариства.
Прибуток направити на розвиток
Товариства та на поповнення обігових
коштів, за підсумками фінансовогосподарської діяльності за 2016 рік
дивіденди не нараховувати та н
сплачувати.
Питання 4. Розгляд річного звіту
виконавчого органу товариства за 2016
рік і прийняття рішення за наслідками
розгляду
Звіт Директора Товариства про результати роботи та фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2016 рік - затвердити.
Питання 5. Розгляд звіту наглядової ради
товариства за 2016 рік і прийняття
рішення за наслідками розгляду
Звіт наглядової ради Товариства про
результати роботи та фінансовогосподарської діяльності Товариства за
2016 рік - атвердити.
Питання 6. Розгляд звіту ревізійної комісії
товариства за 2016 рік і прийняття
рішення за наслідками розгляду.
Звіт ревізійної комісії Товариства про
результати роботи та фінансовогосподарської діяльності Товариства за
2016 рік - затвердити.
Питання 7. Про зміну типу Товариства з
публічного акціонерного товариства на
приватне акціонерне товариство та зміну
найменування Товариства.
З метою приведення у відповідність із
вимогами чинного законодавства змінити
тип Товариства з публічного акціонерного
товариства на приватне акціонерне
товариство із зміною повного найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство «Гібридний соняшник» та
відповідними змінами
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скорочених назв Товариства. Встановити
строк внесення змін – 2 роки з моменту
прийняття рішення.
Питання 8. Розгляд питання про
збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного
розміщення додаткових акцій існуючої
номінальної вартості за рахунок
додаткових внесків; про приватне
розміщення акцій; про визначення
уповноваженого органу Товариства,
якому надаються повноваження щодо
виконання всіх необхідних дій для
реалізації рішення з даного питання
порядку денного.
Після державної реєстрації змін щодо
типу та найменування товариства
Збільшити статутний капітал акціонерного товариства на 600000 (Шістсот тисяч)
гривень 00 копійок шляхом приватного
розміщення додаткових акцій існуючої
номінальної вартості за рахунок
додаткових внесків; приватне розміщення
акцій здійснити серед акціонерів
Товариства; визначити уповноваженим
органом Товариства, якому надаються
повноваження щодо виконання всіх
необхідних дій для реалізації рішення з
даного питання порядку денного,
директора Товариства.
Питання 9. Внесення змін до статутних
документів товариства.
Внести зміни до статутних документів
товариства з метою приведення у
відповідність вимогам чинного законодавства, доручивши виконання всіх
передбачених законодавством дій по
переоформленню реєстраційних та інших
документів в органах державної
реєстрації, статистики, податковій
інспекції, НКЦПФР та інших органах
директору Товариства. Встановити строк
внесення змін – 2 роки з моменту
прийняття рішення.
Питання 10. Про внесення змін до
внутрішніх Положень Товариства шляхом
їх затвердження в новій редакції
(Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Дирекцію, Положення
про Наглядову Раду, Положення про
Ревізійну комісію, Принципів (Кодексу)
корпоративного управління, Положення
про порядок ознайомлення акціонерів з
інформацією про діяльність Товариства).
Внести зміни до внутрішніх Положень
Товариства шляхом їх затвердження в
новій редакції (Положення про Загальні
збори акціонерів, Положення про
Дирекцію, Положення про Наглядову
Раду, Положення про Ревізійну комісію,
Принципів (Кодексу) корпоративного
управління, Положення про порядок
ознайомлення акціонерів з інформацією
про діяльність Товариства), з набуттям
ними чинності після державної реєстрації
зміни типу та найменування Товариства.
Питання 11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов
договорів з членами Наглядової ради та
уповноваження на їх підписання
Переобрати членами наглядової ради
Товариства Каштанова О.С., Дабіжу П.І.,
Проходу Ю.Л. строком на три роки.
Питання 12. Про обрання членів
ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договорів з членами
ревізійної комісії та уповноваження на їх
підписання.
Припинити повноваження членів
ревізійної комісії Товариства, обрати

членами ревізійної комісії Товариства
Лящ М.М., Лялюцьку Т.В., Стоянову А.С.,
строком на три роки.
Питання 13. Про обрання директора
Товариства, затвердження умов договору
з директором уповноваження на їх
підписання.
Переобрати директором Товариства
Полякова А.І. строком на три роки.
Контракт з директором не укладати.
Питання 14. Попереднє схвалення
правочинів, схвалення правочинів,
надання повноважень на вчинення
правочинів.
Схвалити правочини за 2016 рiк,
попередньо схвалити значні правочини,
які можуть вчинятися товариством з дати
прийняття даного рішення і до дати
проведення чергових загальних зборів
товариства за 2017 рік, а саме, таких правочинів, будь-якою стороною яких є
товариство, як договори купівлі-продажу,
кредитні договори (включаючи договори
про відкриття кредитної лінії та договори
щодо надання кредитів будь-якого виду),
договори акредитиву, договори про
відкриття депозитного рахунку, договори
страхування, договори поставки,
договори позики, договори оренди,
договори найму, договори застави,
договори іпотеки, договори поруки, інші
договори забезпечення, додаткові угоди
до будь-яких правочинів вищепереліченого характеру незалежно від дати укладання таких правочинів, граничною сукупною
вартістю не більше 200000000 (двохсот
мільйонів) гривень, для чого знімати з
обліку будь-яке майно (в т.ч. нерухоме
майно, рухоме майно, автотранспорт) і
майнові права, ставити будь-яке
зазначене майно і майнові прав на облік,
здійснювати зняття з реєстрації,
перереєстрацію та реєстрацію будь-якого
майна і майнових прав, вносити зміни до
будь-яких реєстраційних та дозвільних
документів, одержувати будь-які
реєстраційні та дозвільні документи та
здійснювати будь-які дії для виконання
вищевказаного. Повноваження на
вчинення правочинів надати директору
товариства.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
28890
27528
Основні засоби (за залишковою вартістю)
13545
15033
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
8282
7100
Сумарна дебіторська заборгованість
1000
1395
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
Власний капітал
5416
5370
Статутний капітал
520
520
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-7864
-7910
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
5487
3606
Поточні зобов'язання і забезпечення
17987
18552
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
загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від статутного
протягом звітного
капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
паперів власних випусків протягом періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»

2. Код за ЄДРПОУ 00120158
3. Місцезнаходження 01013 м. Київ вул. Промислова, буд.4/7
4. Міжміський код, телефон та факс 044-4965475, 044-4965475
5. Електронна поштова адреса kbu@emzvіt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.kbutm.ho.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення
№
Дата
Гранична
Вартість
Співвідношення граничної
з/п прийняття сукупність
активів
сукупності вартості
рішення
вартості
емітента за
правочинів до вартості
правочинів
даними
активів емітента за даними
(тис. грн)
останньої
останньої річної фінансової
річної
звітності
фінансової
(у відсотках)
звітності
(тис. грн)
1 26.04.2018
3500
10522
33,264

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
прийнято загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ».
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – 26 квітня 2018 р. Характер правочинів - купівля-продаж обладнання, інших основних засобів,
транспортних засобів, не зазначених у пункті 6.2 рішення протоколу загальних зборів, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МД ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 32040840) (Покупець). Гранична сукупна вартість правочинів визначена на рівні не більше ніж 3500000,00 грн. (три
мільйони п’ятсот тисяч гривень 00 коп.). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2017 р. 10522 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
33,264 %. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату прийняття
загальними зборами акціонерів емітента рішення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинів складає 8762818 штук голосуючих
акцій. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах акціонерів, які відбулися (26.04.2018 р.) складає 6702405 штук голосуючих акцій. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прий
няття рiшення – 6702405 шт., або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акціонерів та є власниками

голосуючих акцiй. «ПРОТИ» прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. Голосів, що «утримались» від прийняття даного рiшення, не зареєстровано.
№
Дата
Гранична
Вартість
Співвідношення граничної
з/п прийняття сукупність
активів
сукупності вартості
рішення
вартості
емітента за
правочинів до вартості
правочинів
даними
активів емітента за даними
(тис. грн)
останньої
останньої річної фінансової
річної
звітності
фінансової
(у відсотках)
звітності
(тис. грн)
2 26.04.2018
15000
10522
142,558
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
прийнято загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ».
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – 26 квітня 2018 р. Характер правочинів – купівля-продаж нерухомого майна, розташованого за
адресою: місто Київ, вулиця Промислова, будинок 4/7, а саме: нежилих будівель загальною площею 1771,60 кв.м., які складаються з:
адміністративно-побутовий корпус із БМЗ (Літера А), склад № 3 із БМЗ (Літера Б), бокси гаражів 4 комплекси (літера В), склад ПММ з бензоколонками (літера Г), склад ПММ (Літера Д), автозаправний блок (Літера Е), цех по
ремонту механізмів (літера Ж), склад № 2 карбіду (Літера И), прохідна (Літера Л) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 32040840) (Покупець). Гранична сукупна вартість
правочинів визначена на рівні не більше ніж 15000000,00 грн. (п’ятнадцять
мільйонів гривень 00 коп.). Вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (станом на 31.12.2017 р. - 10522 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 142,558 %. Загальна
кількість голосуючих акцій станом на дату прийняття загальними зборами
акціонерів емітента рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів складає 8762818 штук голосуючих акцій. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів, які відбулися (26.04.2018 р.) складає 6702405 штук голосуючих акцій.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення –
6702405 шт., або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi
у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцiй. «ПРОТИ» прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. Голосів, що
«утримались» від прийняття даного рiшення, не зареєстровано.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
2. Генеральний директор Лисов Сергій Олександрович.
26 квітня 2018 року.

ПАТ «Черкасагроголовпостач»
Звіт лічильної комісії про результати голосування на загальних
зборах акціонерів
ПАТ «Черкасагроголовпостач», 20 квітня 2018 року об 11.00 год.
1.Визначення кількісного складу лічильної комісії; обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень. Рішення: Обрати
лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії – Лисицька Л.В.,член комісії
– Василенко Р.В.,член комісії – Мальований В.І. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення та
підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.
Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою. За 8 055 184 голоси. «Одноголосно».
2.Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. рішення:Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником
Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: «Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної
комісії» та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та
його особистого підпису. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів,
засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня;у разі недійсності бюлетеня
на ньому головою Лічильної комісії (Тимчасової лічильної комісії) робиться
позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність
бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (Тимчасової лічильної комісії) із зазначенням їх ПІБ. Підрахунок голосів по даному
питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою
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радою. За 8 055 184 голоси. «Одноголосно».
3.Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.рішення:Обрати:Голова загальних зборів – Кирнос Т.В.Секретар загальних зборів – Нога Т.П.Затвердити регламент роботи:час для доповіді з питання порядку денного – до 15 хвилин;
час для виступу з питання порядку денного – до 10 хвилин;час для відповіді на заяви, питання,пропозиції до доповідача – до 5 хвилин; заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного
загальних зборів, із зазначеням прізвища, ім’я (найменування) акціонера
або його представника, засвідчені його підписом. Анонімні запитання не
розглядаються. Питання приватного характеру на загальних зборах не
розглядаються;учасник загальних зборів може виступати тільки з питання,
яке обговорюється;засоби масової інформації на загальні збори не
допускаються;фото, відео та аудіо запис на загальних зборах не
допускається;особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть
бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової
ради;збори вести українською або російською мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання надавати українською або російською
мовою;голосування на загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування;з усіх інших процедурних питань, які виникають
під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту та/або Положення «Про загальні збори».Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії
сформованій Наглядовою радою. За 8 055 184 голоси. «Одноголосно».
4.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
рішення: затвердити звіт Директора за наслідками його розгляду. Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2018 році підвищення доходів від фінансово-господарської діяльності, надання послуг з
оренди приміщень, пошук нових партнерів. Підрахунок голосів по даному
питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою
радою. За 8 055 184 голоси. «Одноголосно».
5. Звіт Наглядової ради про роботу в 2017 році. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за наслідками його розгляду. Підрахунок голосів по даному
питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою
радою. За 8 055 184 голоси. «Одноголосно».
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік за результатами їх розгляду.
Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою. За 8 055 184 голоси. «Одноголосно».
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.рішення: Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2017 рік. Підрахунок голосів по
даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою. За 8 055 184 голоси. «Одноголосно».
8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками
роботи Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законом.рішення:Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2017
році у розмірі 16,5 тис. грн., покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити
тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою. За 8 055 184
голоси. «Одноголосно».
9. Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства. Затвердження най
менування Товариства.рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства, у зв’язку зі зміною типу Товариства з публічного
акціонерного товариства на акціонерне товариство. Затвердити нове найменування Товариства:Повне найменування Товариства:- українською
мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСАГРОГОЛОВПОСТАЧ».Скорочене найменування Товариства:- українською мовою – АТ «ЧЕРКАСАГРОГОЛОВПОСТАЧ». Підрахунок голосів по даному питанню здійснити
тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою. За 8 055 184
голоси. «Одноголосно».
10. Приведення Статуту Товариства у відповідність до діючого законодавства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту
Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.рішення: Привести Статут Товариства у відповідність до діючого законодавства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити
Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСАГРОГОЛОВПОСТАЧ» у
новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Статуту у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, за
власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій
Наглядовою радою. За 8 055 184 голоси. «Одноголосно».
11.Затвердження Положення про Загальні збори Товариства, Положення
про Наглядову раду Товариства та Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних Положень.рішення:
Затвердити Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Виконавчий орган Товариства.
Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання цих Положень, які набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСАГРОГОЛОВПОСТАЧ». Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій
Наглядовою радою. За 8 055 184 голоси. «Одноголосно».
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.рішення: Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСАГРОГОЛОВПОСТАЧ»: Голова Наглядової ради – Борисовська Н.А. Член Наглядової
ради – ТатариновС.В. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити
тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою. За 8 055 184
голоси. «Одноголосно».

13. Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.
рішення: Затвердити строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства - 3 роки з моменту обрання загальними зборами 22.04.2018 року. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії
сформованій Наглядовою радою. За 8 055 184 голоси. «Одноголосно».
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.Рішення: Обрати членів наглядової ради Онищенко Т.П., ТатариновС.В., Кирнос Т.В. Підрахунок
голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою. За 8 055 184 голоси. «Одноголосно».
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.рішення: Члени
Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової
ради. Призначити Директора, уповноваженою особою Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії
сформованій Наглядовою радою. За 8 055 184 голоси. «Одноголосно».
16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.рішення: Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів)
складу Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРКАСАГРОГОЛОВПОСТАЧ»:Голова Ревізійної комісії – Оніщенко Т. П. Член Ревізійної комісії – Огей В. П. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії
сформованій Наглядовою радою. За 8 055 184 голоси. «Одноголосно».
17. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть
вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття
такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної
вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до
вимог Закону України «Про акціонерні товариства».рішення: Керуючись положеннями ст.33 та ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з
дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання
Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових
зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання
зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення
зобов’язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому
числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення
боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівліпродажу, агентських договорів, експортних та імпортних договорів, надання
послуг Товариством. Під значним правочином слід також розуміти вчинення
(укладання), пов’язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів
(угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Ринкова вартість кожного з таких правочинів перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична
сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 300000 грн.
(Триста тисяч гривень).Уповноважити Директора Товариства (або особу, яка
виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових
угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих
правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов’язково
за попереднім погодженням Наглядовою радою. Всі інші умови цих договорів/
додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання
цих правочинів Директор Товариства (або особа, яка виконує його обов’язки
у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного
періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня
згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.
Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії
сформованій Наглядовою радою. За 8 055 184 голоси. «Одноголосно».
Голова лічильної комісії Поставничий В.В.
Член лічильної комісії Лисицька Л.В.
Член лічильної комісії Мальований В.І.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента:
1.Загальні відомості: Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»;
Код за ЄДРПОУ: 13548581;
Місцезнаходження: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Ша-

трищанська, буд.65;
Міжміський код, телефон та факс емітента: 04142 3-22-22;
04142 3-04-37;
Електронна поштова адреса емітента: trubostal@emzvit.com.ua;
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.trubostal.net;
Вид особливої: Відомостi про прийняття рiшення про попереднє надан-
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№81, 27 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ня згоди на вчинення значних правочинiв.
2. Текст повідомлення: Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ТЗ
«Трубосталь» 25 квiтня 2018 р. прийнято рiшення (протокол № 25/04-1
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2018 р.) попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть
вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними
зборами акцiонерiв такого рiшення, i ринкова вартiсть майна або послуг,
що є предметом даних правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж
50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства, а саме :
1)договору (договорiв) щодо передачi в заставу майна за договорами
застави в забезпечення виконання Товариством зобов'язань за кредитними та договорами банкiвської гарантiї загальною заставною вартiстю у сумi,
що не перевищуватиме 120 000 000,00 (ста двадцяти мiльйонiв) гривень.
Гранична сукупнiсть вартостi правочину- 120 000 000,00 (ста двадцяти
мiльйонiв) гривень ;Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi на 31.12.2017 р. складає 241 089 тис.
грн.;спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає- 49,77415 %.Загальна кiлькiсть
голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв
емiтента рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять тисяч вiсiмсот шiстдесят дев'ять) штук
голосуючих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 25.04.2018р., складає 810 769
(вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять) штук голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення
-810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять) штук , або 100 %
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; «ПРОТИ» прийняття даного
рiшення голосiв не зареєстровано.
2) договору (договорiв) щодо отримання поворотної фiнансової допомоги у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МД IСТЕЙТ»
(код ЄДРПОУ 32040840) (Позикодавець) в розмiрi, що не перевищуватиме
100 000 000,00 (ста мiльйонiв) гривень.Гранична сукупнiсть вартостi правочину- 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень ;Вартiсть активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2017 р. складає
241 089 тис. грн.;спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає- 41,47846 %. Загальна
кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами
акцiонерiв емiтента рiшення про надання згоди на вчинення значних
правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять тисяч вiсiмсот шiстдесят
дев'ять) штук голосуючих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися
25.04.2018р., складає 810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят
дев'ять) штук голосуючих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення - 810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот
шiстдесят дев'ять) штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй;
«ПРОТИ» прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано.
3) договору (договорiв) на придбання металопродукцiї у ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МД IСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 32040840)
(Постачальник) iз граничною сукупною вартiстю таких правочинiв не бiльше
нiж 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень. Гранична сукупнiсть вартостi
правочину- 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень ;Вартiсть активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2017 р. складає
241 089 тис. грн.;спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає- 41,47846 %. Загальна
кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами
акцiонерiв емiтента рiшення про надання згоди на вчинення значних
правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять тисяч вiсiмсот шiстдесят
дев'ять) штук голосуючих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi
для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 25.04.2018р., складає 810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять) штук голосуючих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття
рiшення - 810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять) штук ,
або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; «ПРОТИ» прийняття
даного рiшення голосiв не зареєстровано.
4) договору (договорiв) щодо отримання кредитiв в розмiрi, шо не перевищуватиме 100 000 000,00 (ста мiльйонiв) гривень.Гранична сукупнiсть
вартостi правочину- 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень ;Вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2017 р.
складає 241 089 тис. грн.;спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає- 41,47846 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними
зборами акцiонерiв емiтента рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять тисяч вiсiмсот
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шiстдесят дев'ять) штук голосуючих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися
25.04.2018р., складає 810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят
дев'ять) штук голосуючих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення - 810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот
шiстдесят дев'ять) штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй;
«ПРОТИ» прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано.
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ТЗ «Трубосталь» 25 квiтня
2018 р. прийнято рiшення (протокол № 25/04-1 Рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2018 р.) попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством
протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення, i ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних
правочинiв, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства:
1)договору (договорiв) на придбання металопродукцiї з ПУБЛIЧНИМ
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРIЗЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ
КОМБIНАТ «ЗАПОРIЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230) iз граничною сукупною вартiстю таких правочинiв не бiльше нiж 2 000 000 000,00 (два
мiльярди) гривень. Гранична сукупнiсть вартостi правочину- 2 000 000
000,00 (два мiльярди) гривень ;Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2017 р. складає 241 089 тис.
грн.;спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає- 829,569160 %. Загальна
кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами
акцiонерiв емiтента рiшення про надання згоди на вчинення значних
правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять тисяч вiсiмсот шiстдесят
дев'ять) штук голосуючих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися
25.04.2018р., складає 810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят
дев'ять) штук голосуючих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення -810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот
шiстдесят дев'ять) штук , або 99,86 % голосiв акцiонерiв, вiд їх загальної
кiлькостi, що є власниками голосуючих акцiй ; «ПРОТИ» прийняття даного
рiшення голосiв не зареєстровано.
2) договорiв на реалiзацiю металопродукцiї з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МД «IСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 32040840) iз
граничною сукупною вартiстю таких правочинiв не бiльше нiж
2 000 000 000,00 (два мiльярди) гривень.Гранична сукупнiсть вартостi правочину- 2 000 000 000,00 (два мiльярди) гривень ;Вартiсть активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2017 р. складає
241 089 тис. грн.;спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає- 829,569160 %. Загальна
кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами
акцiонерiв емiтента рiшення про надання згоди на вчинення значних
правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять тисяч вiсiмсот шiстдесят
дев'ять) штук голосуючих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися
25.04.2018р., складає 810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят
дев'ять) штук голосуючих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення -810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот
шiстдесят дев'ять) штук , або 99,86 % голосiв акцiонерiв, вiд їх загальної
кiлькостi, що є власниками голосуючих акцiй ; «ПРОТИ» прийняття даного
рiшення голосiв не зареєстровано.
3) договорiв на реалiзацiю металопродукцiї з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ - СМЦ» (код ЄДРПОУ
32036829) iз граничною сукупною вартiстю таких правочинiв не бiльше нiж
1 000 000 000,00 (один мiльярд) гривень;Гранична сукупнiсть вартостi правочину- 1 000 000 000,00 (один мiльярд) гривень ;Вартiсть активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2017 р. складає
241 089 тис. грн.;спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає- 414,78458 %. Загальна
кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами
акцiонерiв емiтента рiшення про надання згоди на вчинення значних
правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять тисяч вiсiмсот шiстдесят
дев'ять) штук голосуючих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися
25.04.2018р., складає 810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят
дев'ять) штук голосуючих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення - 810 769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот
шiстдесят дев'ять) штук ,або 99,86 % голосiв акцiонерiв, вiд їх загальної
кiлькостi, що є власниками голосуючих акцiй ; «ПРОТИ» прийняття даного
рiшення голосiв не зареєстровано.
3. Підпис:
Генеральний директор Спариняк Володимир Миколайович, підтверджує
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він
несе відповідальність згідно з законодавством. 25.04.2018 р

№81, 27 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ»
Річна інформація
ПАТ «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ»
за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ», 05839888, Луганська обл., 93404, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметанiна, буд. 3-А,
тед. 044 390-52-71;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.05839888.smida.gov.ua;
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ»,
24263164;
Інформація про загальні збори:
- Позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного
товариства «УКРIНКОМ» вiд 27.03.2017 року скликані за ініціативою
Наглядової ради. Пропозиції до перелiку питань порядку денного
поданi Наглядовою радою. Порядок денний: 1. Про обрання членiв
лiчильної комiсiї Загальних зборiв. 2. Про порядок проведення Загальних зборiв. 3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних
зборiв. 4. Про змiну найменування Товариства. 5. Про затвердження
Статуту Товариства в новiй редакцiї. 6. Про призначення уповноваженої особи Товариства для пiдписання Статуту у новiй редакцiї.
7. Про призначення уповноваженої особи на проведення державної
реєстрацiї змiн, повязаних iз внесенням змiн щодо Товариства до
Єдиного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. 8. Про затвердження «Положення про Наглядову раду ПАТ «УКРIНКОМ». 9. Про затвердження «Положення про
Правлiння ПАТ «УКРIНКОМ». 10. Про обрання Голови та членiв
Правлiння ПАТ «УКРIНКОМ». 11. Про затвердження «Положення
про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «УКРIНКОМ». 12. Про затвердження «Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «УКРIНКОМ».
13. Про встановлення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї, обрання
голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРIНКОМ». 14. Про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «УКРIНБАНК» за
2015 рiк. 15. Про оцiнку фiнансово-господарської дiяльностi Банку
пiд керуванням тимчасового адмiнiстратора та лiквiдатора
ПАТ «УКРIНБАНК» Бiлої I. В. за перiод з 25.12.2015 по 13.07.2016.
Результати розгляду питань порядку денного: з усiх питань, запропонованих у порядку денному Загальних Зборiв акцiонерiв рiшення
прийнятi та затвердженi.
- Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного
товариства «УКРIНКОМ» вiд 28.03.2017 року скликані за ініціативою
Наглядової ради. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного
поданi Наглядовою радою. Порядок денний: 1. Про обрання членiв
лiчильної комiсiї Загальних зборiв. 2. Про порядок проведення Загальних зборiв. 3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних
зборiв. 4. Про змiну найменування Товариства. 5. Про затвердження
Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА
IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ» у новiй редакцiї. 6. Про призначення
уповноваженої особи для пiдписання Статуту ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА
КОМПАНIЯ» у новiй редакцiї. 7. Про призначення уповноваженої
особи на проведення державної реєстрацiї змiн, пов’язаних iз внесенням змiн щодо ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ» до Єдиного державного
реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських
формувань. 8. Про затвердження «Положення про Наглядову раду
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА
IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ»». 9. Про затвердження «Положення про
Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ». 10. Про затвердження «Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ». 11. Про
затвердження «Положення про Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА
КОМПАНIЯ». Результати розгляду питань порядку денного: з усiх
питань, запропонованих у порядку денному Загальних Зборiв
акцiонерiв рiшення прийнятi та затвердженi.
- Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ» вiд 28.04.2017

року. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного поданi Наглядовою радою. Порядок денний: 1. Про обрання членiв лiчильної
комiсiї Загальних зборiв. 2. Про порядок проведення Загальних
зборiв. 3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства про результати роботи за 2015 та 2016 роки.5. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства
про результати роботи за 2015 та 2016 роки. 6. Прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства про
фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 рiк. Затвердження
висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 7. Затвердження рiчного
звiту та балансу Товариства за 2015 та 2016 роки. Затвердження
висновкiв зовнiшнього аудитора. 8. Розподiл прибутку Товариства за
2015 та 2016 роки. 9. Припинення повноважень Голови та членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства. 11. Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 12. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 14. Обрання особи Товариства, яка уповноважується на пiдписання цих
договорiв. Результати розгляду питань порядку денного: з усiх питань, запропонованих у порядку денному Загальних Зборiв
акцiонерiв рiшення прийнятi та затвердженi.
- Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного
товариства «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ» вiд 29.12.2017
року, скликані за ініціативою Наглядової ради. Пропозицiї до перелiку
питань порядку денного поданi Наглядовою радою. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
2. Про порядок проведення Загальних зборiв. 3. Про обрання Голови
та Секретаря Загальних зборiв. 4. Прийняття рiшення про змiну типу
та найменування Товариства. 5. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладання його в новiй редакцiї. 6. Про призначення
уповноваженої особи для пiдписання Статуту ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА
КОМПАНIЯ ». 7. Про призначення уповноваженої особи на проведення державної реєстрацiї змiн, пов’язаних iз внесенням змiн щодо
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА
IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ» до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
8. Внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. Результати
розгляду питань порядку денного: з усiх питань, запропонованих у
порядку денному Загальних Зборiв акцiонерiв рiшення прийнятi та
затвердженi. Результати розгляду питань порядку денного: з усiх питань, запропонованих у порядку денному Загальних Зборiв
акцiонерiв рiшення прийнятi та затвердженi.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства(тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
Попередній*
Усього активів
1 643 040
Необоротні активи
300 016
Сумарна дебіторська заборгова1 059 837
ність
Гроші та їх еквіваленти
9 153
Зареєстрований (пайовий/
620 000
статутний) капітал
Усього пасивів
1 643 040
Чистий фінансовий результат:
220 931**
прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій
62000000000
(шт.)
* Під час дії тимчасової адміністрації в ПАТ «УКРIНБАНК» (далі Банк) річна звітність Товариства за 2015 рік не складалися. У зв’язку iз
завершенням процесу трансформації бухгалтерського обліку Банку в
бухгалтерський облік Товариства у 2017 році, основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства, наведені у проміжній
фінансової звітності за 2016 рік, не наводяться.
**Сума прибутку за 2017 рік в розмірі 220 931 тис. грн. в повному обсязі направлена на покриття збитків минулих періодів.
Голова Правління
ПАТ «УКРІНКОМ»
А. М. Ільюченко
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне Акціонерне Товариство
«КРЕДОБАНК»
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента:
Публічне Акціонерне Товариство «КРЕДОБАНК», 09807862,
Львівська обл., Франківський р-н.,
79026, м.Львів, вул. Сахарова, 78. Телефон 032 2972308
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:
27.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію:
https://www.kredobank.com.ua/about/annual_reports
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КПМГ АУДИТ»,
31032100
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент - акціонерне товариство):
Річні загальні збори акціонерів 27 квітня 2017 р., кворум
99,698475%
Перелік питань, що розглядались на загальних зборах:
1. Затвердження кількісного складу і вибори лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Банку про її діяльність у 2016 році.
3. Затвердження висновку Ревізійної Комісії Банку щодо річного фінансового звіту Банку за 2016 рік і звіту Правління про діяльність Банку
у 2016 році.
4. Розгляд звіту Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2016
році.
5. Розгляд звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2016
році.
6. Розгляд і затвердження річного фінансового звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік разом з висновком зовнішнього аудитора.
7. Розгляд і затвердження консолідованого фінансового річного звіту
ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік разом з висновком зовнішнього аудитора.
8. Розподіл прибутку ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016р.
9. Затвердження змін та доповнень до Положення про Спостережну
Раду ПАТ «КРЕДОБАНК».
10. Затвердження змін та доповнень до Положення про Ревізійну
Комісію ПАТ «КРЕДОБАНК».
11. Затвердження змін та доповнень до Положення про Правління
ПАТ «КРЕДОБАНК».
12. Про припинення повноважень членів Спостережної Ради
ПАТ «КРЕДОБАНК».
13. Обрання членів Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК».
14. Затвердження умов договорів з членами Спостережної Ради
ПАТ «КРЕДОБАНК» та визначення особи, повноваженої підписувати
від імені ПАТ «КРЕДОБАНК» з ними договори.
Прийняті рішення з питання порядку денного:
1. Визначити, що лічильна комісія складається з чотирьох осіб.
Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:
Мацієвського Вʼячеслава Миколайовича;
Багрія Назара Івановича;
Матвійчука Миколу Олеговича;
Гапу Анну Андріївну.
2. Затвердити звіт Ревізійної комісії Банку про її діяльність у 2016 р.
3. Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї Банку щодо рiчного
фiнансового звiту банку за 2016 рiк i звiту Правлiння про дiяльнiсть
Банку у 2016 роцi.
4. Затвердити звiт Спостережної Ради Банку про її дiяльнiсть у
2016 роцi разом з рекомендацiями для рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв стосовно затвердження рiчного фiнансового звiту Банку i
звiту Правлiння Банку про дiяльнiсть ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2016
роцi.
5. Затвердити звiт Правлiння про дiяльнiсть ПАТ «КРЕДОБАНК» у
2016 роцi.
6. Затвердити рiчний фiнансовий звiт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016
рiк разом з висновком аудитора Приватного акцiонерного товариства
«КПМГ Аудит», у яких вказано:
- валюта балансу – 11 004,6 млн. грн.,
- чистий прибуток – 263,8 млн. грн.
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7. Затвердити консолiдований фiнансовий рiчний звiт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рiк разом з висновком аудитора Приватне акцiонерне
товариство «КПМГ Аудит», у яких вказано:
- валюта балансу – 11 085 млн. грн.,
- чистий прибуток – 201,1 млн. грн.
8. Затвердити розмiр прибутку ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рiк в сумi
263 770 770,26 грн. та направити його на покриття збиткiв минулих
рокiв.
9. Затвердити змiни та доповнення до Положення про Спостережну
Раду ПАТ «КРЕДОБАНК».
10. Затвердити змiни та доповнення до Положення про Ревiзiйну
Комiсiю ПАТ «КРЕДОБАНК»
11. Затвердити змiни та доповнення до Положення про Правлiння
ПАТ «КРЕДОБАНК».
12. Припинити повноваження усiх членiв Спостережної Ради
ПАТ «КРЕДОБАНК».
13. Членами Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК» в результатi
кумулятивного голосування обрано:
Якуба Папєрскi; Яна Емерика Росьцiшевського; Макса Крачковського; Марцiна Моша; Марека Щесняка; Маґдалєну Косьмiцку; Чухрай
Наталiю Iванiвну; Кльобу Лева Гнатовича
14. Погодити укладання з членами Спостережної Ради
ПАТ «КРЕДОБАНК» цивiльно-правових договорiв на наступних умовах:
- Члени Спостережної Ради, дiючи колегiально, захищають права
акцiонерiв, а також здiйснюють контроль i регулювання дiяльностi
Правлiння ПАТ «КРЕДОБАНК» вiдповiдно до українського законодавства, норм Статуту та Положення про Спостережну Раду ПАТ «КРЕДОБАНК».
- Члени Спостережної Ради виконують свої функцiї безоплатно, крiм
незалежних членiв Спостережної Ради, яким компенсуються витрати
на переїзд та проживання, пов’язанi iз участю в засiданнях Спостережної Ради, а також виплачується винагорода в розмiрi:
12 000 грн. – за участь у розглядi i прийняттi рiшень на кожному
засiданнi Спостережної Ради, в якому незалежний член Спостережної
Ради брав участь та голосував, у т.ч. при проведеннi засiдання Спостережної Ради у формi телеконференцiї;
2 000 грн. – за участь у кожному засiданнi комiтету Спостережної
Ради, в якому незалежний член Спостережної Ради брав участь, у т.ч.
при проведеннi засiдання у формi телеконференцiї;
2 000 грн. – за кожне розглянуте та проголосоване незалежним
Членом Спостережної Ради рiшення, яке приймалось шляхом проведення заочного голосування (прийняття рiшення у робочому порядку).
Доручити Польському акцiонерному банку «Загальна ощадна каса»
(PKO BP SA) укласти вiд iменi ПАТ «КРЕДОБАНК» договори з Членами
Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК».
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів
не приймалось, виплата дивідендів у звітному періоді не здійснювалась.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності банку
(тис.грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
14307667 11004592
Грошові кошти та їх еквіваленти
2322054 1379352
Заборгованість інших банків
15370
41934
Кредити та аванси клієнтам
7856641 5594596
Усього зобов'язань
12804172 9916717
Заборгованість перед іншими банками
1624499 1045976
Кошти клієнтів
10894390 8172964
Всього капіталу
1503495 1087875
Статутний капітал
2248969 2248969
Всього сукупний дохід за рік
415620
257919
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на
0,0017
0,0009
акцію, що належить акціонерам на основі
консолідованого звіту (у грн. на акцію)

№81, 27 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ОКСАНА ПЛЮС”
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИемітента, код за ЄДРПОУ,
СТВО "ОКСАНА ПЛЮС", 21561056
місцезнаходження, міжміський 04070 м. Київ,
код та телефон емітента
вул. Петра Сагайдачного, 25-Б
(044) 246-73-50,
2. Дата розкриття повного
25.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://www.oksanaplus.kiev.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Приватне пiдприємство "Аудиторська
4. Найменування, код за
фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ", 24089565
ЄДРПОУ аудиторської фірми
(П. І. Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової
звітності
5. Інформація про загальні
24.04.2017р. проведено чергові
збори (розділ заповнюється у
загальні збори. Питання, якi розглядавипадку, якщо емітент - акціолися на зборах: 1. Про обрання
нерне товариство)
лiчильної комiсiї загальних зборiв.
2. Про схвалення рiшення Наглядової
ради про затвердження порядку та
способу засвiдчення бюлетенiв для
голосування на загальних зборах.
3. Про обрання Голови та секретаря
Загальних зборiв. 4. Звiт Правлiння
про результати дiяльностi Товариства
за 2016 рiк. 5. Затвердження звiту i
висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6. Затвердження рiчного звiту
Товариства за 2016 рiк.
7. Звiт Наглядової ради Товариства за
2016 рiк. 8. Про розподiл
збиткiвТовариства. 9. Про затвердження стратегiчних цiлей та завдань
на 2017 рiк. 10. Про припинення
повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства. 11. Про обрання членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Про внесення змiн до Статуту
Товариства.
Особи, що подавали пропозицiї до
перелiку питань порядку денного:
Темпер О.М., Ротай О.Б.,
Веремiєнко С.М., Гризова I. В.
Прийнятi рiшення: З першого питання
за пропозицiєю Гризової I.В. лiчильну
комiсiю обрано у складi Iванової
Галини Євгенiївни.
З другого питання за пропозицiєю
Темпера О.М. затверджено визначений Наглядовою радою Товариства
порядок та спосiб засвiдчення
бюлетенiв для голосування, а саме:
бюлетенi для голосування засвiдчую
ться пiдписом Голови Реєстрацiйної
комiсiї при його видачi акцiонеру. З
третього питання за пропозицiєю
Темпера О.М. ухвалено обрати
Головою Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства Веремiєнка Сергiя
Миколайовича, секретарем Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства - Жилу
Яну Едуардiвну. З четвертого питання
затверджено звiт про результати
дiяльностi Товариства за 2016 рiк,
оголошений Директором Товариства
Темпером О.М. З п'ятого питання за
пропозицiєю Веремiєнка С.М.
затверджено Звiт Ревiзiйної комiсiї
про перевiрку фiнансовогосподарської дiяльностi

Товариства за 2016 рiк, оголошений
Ротай Оленою Борисiвною.
З шостого питання за пропозiцiєю
Веремiєнка С.М. затверджено рiчний
звiт Товариства за 2016 рiк. З сьомого
питання затверджено звiт Наглядової
ради Товариства за 2016 рiк, оголошений Гризовою Iнесою
Володимирiвною.
З восьмого питання за пропозицiєю
Веремiєнка С.М. ухвалено збитки,
отриманi Товариством за результатами 2016 року у сумi 316 тис. грн.
покрити за рахунок резервного
капiталу Товариства.
З дев’ятого питання затверджено
стратегiчнi цiлi та завдання Товариства на 2017 рiк, оголошенi Темпером О.М. З десятого питання за
пропозицiєю Веремiєнка С.М. у зв’язку
з закiнченням строку дiї повноважень,
було прийнято рiшення вiдкликати
ранiше обраний склад Ревiзiйної
комiсiї Товариства. З одинадцятого
питання за пропозицiєю
Веремiєнка С.М. прийнято рiшення
обрати Ревiзiйну комiсiю строком на 3
(три) роки. З дванадцятого питанняза
пропозицiєю Веремiєнка С.М.
ухвалено внести змiни до Статуту
Товариства шляхом його викладення в
новiй редакцiї та затвердити нову
редакцiю Статуту.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника

Період
звітний
попередній
22103
18400
0
0
114
259
0
0
5009
917
2
1
8531
8328
6170
6170
203
-316
0
0
13572
10072
0.003
-0.005

Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.003
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
61700000
Цінні папери власних випусків,
загальна
0
викуплені протягом звітного періоду номінальна
вартість
у
0
відсотках
від
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Директор

-0.005
61700000
0

0

0

Темпер О.М.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ: 00447103
3. Місцезнаходження: 41100 Сумська обл., м.Шостка, вул.Родини
Кривоносiв, 27А
4. Міжміський код, телефон та факс: (05449) 42 837, (05449) 42 849
5. Електронна поштова адреса: tmoroko@groupe-bel.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://bel-ukraine.com/img/cust/
image/pdf_new/Zmina_skladu_00447103_24.04.2018.pdf
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
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бель Шостка Україна» (протокол №35 вiд 24.04.2018р.)
було прийнято рішення припинити повноваження члена (голови) наглядової ради Етьєн Лєкомта. Підстава такого рішення: рішення загальних
зборів акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Перебував на посаді:
з 25.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсот
ках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію,
виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження членів наглядової ради в повному
складі.
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бель Шостка Україна» (протокол №35 вiд 24.04.2018р.)
було прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради
Рудольф Буавена. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів
акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Перебував на посаді: з
25.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсот
ках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію,
виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження членів наглядової ради в повному
складі.
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бель Шостка Україна» (протокол №35 вiд 24.04.2018р.)
було прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради
Убера Майе. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Перебував на посаді: з
25.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсот
ках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію,
виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження членів наглядової ради в повному
складі.
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бель Шостка Україна» (протокол №35 вiд 24.04.2018р.)
було прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради
Роберта Шлiгензiпена. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Перебував на посаді: з
25.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про
дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності
емітента: були припинені повноваження членів наглядової ради в повному складі.
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бель Шостка Україна» (протокол №35 вiд 24.04.2018р.)
було прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради
Бруно Шок. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Перебував на посаді: з 25.04.2017р.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%.
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Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди
на розкриття паспортних даних не надано. Замість особи, повноваження, якої були припинені ні кого не було обрано. Додаткова інформація,
яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента:
були припинені повноваження членів наглядової ради в повному складі.
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бель Шостка Україна» (протокол №35 вiд 24.04.2018р.)
було прийнято рішення обрати на посаду голови наглядової ради Етьєн
Лєкомта. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів
(протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Строк, на який обрано: на 3 роки. Інші
посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти років: Виконавчий
Вiце-Президент, Президент, Фiнансовий директор, Виконавчий директор,
Голова Наглядової ради. Посадова особа не є: незалежним директором,
акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансовогосподарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в
повному складі.
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бель Шостка Україна» (протокол №35 вiд 24.04.2018р.)
було прийнято рішення обрати на посаду члена наглядової ради Рудольф Буавена. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Строк, на який обрано: на
3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти років:
Фiнансовий директор, Член Наглядової ради. Посадова особа не є: незалежним директором, акцiонером товариства, представником групи
акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера. Розмір пакета
акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття
паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для
повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних
умов фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада була
обрана в повному складі.
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бель Шостка Україна» (протокол №35 вiд 24.04.2018р.)
було прийнято рішення обрати на посаду члена наглядової ради Вільяма Лєджера. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Строк, на який обрано: на 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти років: віцепрезидент стратегічних проектів. Посадова особа не є: незалежним директором, акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера. Розмір пакета акцій емітента,
які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бель Шостка Україна» (протокол №35 вiд 24.04.2018р.)
було прийнято рішення обрати на посаду члена наглядової ради Бруно
Шок. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Строк, на який обрано: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти років: Заступник генерального директора з фiнансiв, iнформацiйних технологiй, правових
питань, Член Наглядової ради. Посадова особа не є: незалежним директором, акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера. Розмір пакета акцій емітента, які
належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не
надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансовогосподарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.
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
П'єр, Нiколя Бернiго
26.04.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»
Додаток 44
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
Річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента,
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ
міжміський код та телефон емітента БАНК «ГЛОБУС», (Код за
ЄДРПОУ 35591059), Україна,
04073, м. Київ, пров.
Куренівський, 19/5, тел. (044)58570-91
2. Дата розкриття повного тексту
27.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.globusbank.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
Аудиторської фірми ТОВ
аудиторської фірми (П. І. Б.
«Інтер-аудит» (Код за ЄДРПОУ
аудитора - фізичної особи - підпри- 30634365)
ємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
У звітному періоду емітентом
(розділ заповнюється у випадку,
проведено 1 чергові та
якщо емітент - акціонерне товари3 позачергових зборів акціонерів.
ство). Зазначається інформація про Позачергові збори акціонерів –
проведення або непроведення
26.01.2017 р.
загальних чергових та позачергових Порядок денний:
зборів та у разі їх непроведення
1. Зміна складу Наглядової ради
вказуються причини, також
ПАТ «КБ «ГЛОБУС».
зазначається перелік питань, що
Пропозиції до переліку питань до
розглядалися на загальних зборах, порядку денного подавали члени
особи, що подавали пропозиції до
Наглядової ради та Правління.
переліку питань порядку денного, у Всі питання порядку денного
разі проведення позачергових
були прийняті одноголосно.
зборів зазначаються особа, що
Чергові збори акціонерів –
ініціювала проведення загальних
21.04.2017 р.
зборів, результати розгляду питань Порядок денний:
порядку денного. У разі якщо
1. Розгляд звіту Наглядової ради
загальні збори не відбулися,
та Правління про результати
вказуються причини
діяльності ПАТ «КБ «ГЛОБУС» за
2016 рік та його затвердження.
Визначення основних напрямків
діяльності ПАТ «КБ «ГЛОБУС»
на 2017 рік.
2. Розгляд та затвердження
аудиторського висновку (звіту)
незалежного аудитора
Аудиторської фірми у вигляді
ТОВ «ІНТЕР-АУДИТ» за
результатами діяльності ПАТ «КБ
«ГЛОБУС» за 2016 рік та річної
фінансової звітності Банку за рік,
що закінчився 31 грудня 2016
року.
3. Затвердження порядку
розподілу прибутку (покриття
збитків) ПАТ «КБ «ГЛОБУС» за
підсумками роботи у 2016 році.
4. Обрання членів Наглядової
ради, включаючи Голову
Наглядової ради.
5. Вирішення питань поточної
діяльності Банку.
Пропозиції до переліку питань до
порядку денного подавали члени
Наглядової ради та Правління.
Всі питання порядку денного
були прийняті одноголосно.
Позачергові збори акціонерів –
04.07.2017 р.
Порядок денний:
1. Зміна складу Наглядової ради
ПАТ «КБ «ГЛОБУС».

Пропозиції до переліку питань до
порядку денного подавали члени
Наглядової ради та Правління.
Всі питання порядку денного
були прийняті одноголосно.
Позачергові збори акціонерів –
07.12.2017 р.
Порядок денний:
1. Збільшення розміру
Статутного капіталу Банку
ПАТ «КБ «ГЛОБУС». 2. Приватне
розміщення акцій.
3. Визначення Загальних Зборів
акціонерів Банку (відповідно до
статті 49 Закону України «Про
акціонерні товариства» рішення
оформлюється у вигляді Рішення
Акціонера) уповноваженим
органом Банку щодо:
- внесення змін до проспекту
емісії акцій;
- прийняття рішення про
дострокове закінчення
укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного
розміщення акцій (у разі, якщо на
запланований обсяг акцій
укладено договори з першими
власниками та акцій повністю
оплачено);
- затвердження результатів
укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного
розміщення акцій;
- затвердження результатів
приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про
результати приватного
розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову
від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в
оплату за акції, у разі
незатвердження у встановлені
законодавством строки
результатів укладання договорів
з першими власниками у процесі
приватного розміщення акцій
органом Банку, уповноваженим
приймати таке рішення, або у
разі прийняття рішення про
відмову від розміщення акцій.
4. Визначення уповноваженої
особи Банку, якій надаються
повноваження щодо проведення
дій щодо забезпечення реалізації
переважного права та укладення
договорів з першими власниками
у процесі приватного розміщення
акцій.
Пропозиції до переліку питань до
порядку денного подавали члени
Наглядової ради та Правління.
Всі питання порядку денного
були прийняті одноголосно.
6. Інформація про дивіденди.
Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про
виплату дивідендів. У разі якщо за Рішення щодо виплати дивіденрезультатами звітного та попередів не приймалось
днього років рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось, про це
зазначається
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№81, 27 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Капустянський гранiт»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік.
I. Основні відомості про емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Капустянський гранiт», 31652348, 27124, Кiровоградська область, Новоукраїнський село Кам'яний Мiст, (0522)24-28-62 2. Дата
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2018р.3 Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: granit.
at24.com.ua. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми,
якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «АНАЛІТИК –ЦЕНТР», 40079008. 5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися
29.04.2017р. Кворум Загальних зборів - 99,96%. Перелiк питань, що
виносяться на голосування: 1. Обрання лічильної комісії та затвердження умов договору про виконання повноважень лічильної комісії депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА».2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів. Затвердження регламенту
роботи загальних зборів.3. Визначення та затвердження порядку та
способу засвідчення бюлетенів для голосування.4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Генерального директора.5. Звіт Ревізійної комісії про підсумки
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної
комісії.6.Звіт Наглядової Ради за 2016 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.7.Затвердження річного
звіту та балансу Товариства за 2016 рік.8.Затвердження порядку
розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2016 році.9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи
на підписання нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНІТ».11. Затвердження
Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий Орган» у новій редакції.12.Прий
няття рішення про припинення повноважень Наглядової Ради.13.
Обрання Членів Наглядової Ради.14.Затвердження умов цивільноправових договорів з обраними членами Наглядової Ради. Визначення особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.15.
Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання
повноважень на укладання таких правочинів.
Прийняті рішення:1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб,
представники Депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», на підставі Договору № б/н від 02.03.2017р., про виконання повноважень
лічильної комісії на загальних зборах ПАТ «Капустянський граніт»
«29» квітня 2017р., укладеного з Депозитарною установою ТОВ
«ФК «ДЕЛЬТА». Затвердити умови Договору № б/н від 02.03.2017р.,
про виконання повноважень лічильної комісії на загальних зборах
ПАТ «Капустянський граніт» «29»квітня 2017р. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки
голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою. 2. Обрати головою загальних зборів Вашакидзе Олега Борисовича, секретарем- Борисову Світлану Юріївну. Затвердити
регламент роботи загальних зборів: доповіді - до 10 хвилин; виступи - до 3 хвилин; відповіді на запитання - 10 хвилин; голосування з
усіх питань порядку денного: з використанням бюлетенів; принцип
голосування – одна голосуюча акція - один голос; результати голосування оголошуються після розгляду кожного питання порядку
денного.3. : Бюлетені для голосування на чергових загальних зборах акціонерів 29.04.2017р. повинні відповідати формі та зразку,
який затверджено рішенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під
час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови
реєстраційної комісії, а після його отримання Лічильною комісією,
підписом голови Лічильної комісії та печаткою. У разі недійсності
бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з
зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність
бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та
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печаткою. 4. Затвердити звіт Генерального директора за 2016р.
5. Затвердити звіт Ревізійної за 2016 рік.6. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2016 рік. 7. Затвердити річний звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2016р.8. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2016 році, покрити за рахунок прибутку, що
буде отримано в результаті ведення Товариством фінансовогосподарської діяльності в майбутніх періодах. Дивіденди за 2016
ріки не нараховувати і не виплачувати.9. змінити тип Товариства з
публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, у зв’язку із цим змінити і назву Товариства а саме: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНІТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАПУСТЯНСЬКИЙ
ГРАНІТ». Датою набрання чинності зміни назви товариства вважати
дату внесення відповідного запису в Єдиний державний реєстр
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань.10: у зв’язку із прийнятими рішеннями по зміні типу та
назви Товариства внести відповідні зміни до Статуту Товариства
шляхом викладення їх у новій редакції. Уповноважити Генерального директора ПАТ «КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНІТ» Кирилюк Ірину Григорівну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНІТ» у новій редакції.11. У зв’язку із
зміною типу та назви ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНІТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНІТ», внести відповідні зміни до внутрішніх положень Товариства, виклавши їх у новій редакції, а саме
Положення «Про загальні збори акціонерів», Положення «Про Наглядову Раду», Положення «Про Виконавчий орган».12. Припинити
повноваження існуючого складу Наглядової ради: Никоненко Валентин Валентинович - представник акціонера ТОВ « Інтерграніт»,
Шекероглу Айхан - представник акціонера ТОВ «Інтерграніт», Киврак Сінан - Представник акціонера ТОВ «Інтерграніт», Аджарсой
Джихангір Представник акціонера ТОВ «Інтерграніт», Кононов Сергій Миколайович – акціонер.13.обрати такий склад Наглядової
Ради: Никоненко Валентин Валентинович - представник акціонера
ТОВ « Інтерграніт»,Шекероглу Айхан - представник акціонера ТОВ
«Інтерграніт», Киврак Сінан - представник акціонера ТОВ «Інтерграніт», Аджарсой Джихангір -представник акціонера ТОВ « Інтерграніт», Кононов Сергій Миколайович – акціонер.14. Затвердити
умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради. Уповноважити Генерального директора на підписання вказаних договорів від імені Товариства.15.затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством у період з 29.04.2017р. до наступних загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше
30.04.2018р., якщо гранична вартість майна або послуг, що є або
буде предметом даних правочинів буде більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а
саме: правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів), договорів поставки, купівлі-продажу,
надання послуг, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства),
договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотеки (в тому
числі стосовно нерухомого майна Товариства) та інших договорів
на суму більшу ніж 3 865 250,00 гривень або еквівалент цієї суми в
євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості.
Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових
угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів
(угод/контрактів), що були укладені Товариством. Уповноважити з
правом передоручення Генерального Директора Товариства на
укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом
підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів,
необхідних для укладання цих правочинів. Кількість зазначених
вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє
схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства
та Статуту Товариства. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
Генеральний Директор Кирилюк Ірина Григорівна.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
«Український банк реконструкцiї та розвитку»
Публiчне акцiонерне товариство
«Український банк реконструкцiї та розвитку»
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента Публiчне акцiонерне
товариство «Український банк реконструкцiї та розвитку»,
26520688Київська, Подiльський, 04080, Київ, Олексiя Терьохiна,
будинок 4 (044) 454-27-00,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://www.ubrr.com.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит
фінансової звітності Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «АКТИВ-АУДИТ», 30785437
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство) Вид загальних зборів – чергові. Дата проведення 05 квітня 2017 р. Кворум зборів
99.9945. На пiдставi рiшення Спостережної ради №11/2017 вiд
27.02.2017 року вiдбулися рiчнi Загальнi збори акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства «Український банк
реконструкцiї та розвитку» (далi – Банк або АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»), мiсцезнаходження якого:
Україна, м. Київ, вул. Олексiя Терьохiна, 4, проводились 05 квiтня
2017 року з 11 години 00 хвилин за адресою:
Україна, м. Київ, вул. О. Терьохiна, 4, кабiнет 001. Перелiк
акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвит
ку», якi мають право на участь у Зборах, складено на 30 березня
2017 року (станом на 24 годину 00 хв.). Згiдно вказаного перелiку
кiлькiсть акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку» становить 3 юридичнi особи.
Акцiонерам АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» належить 240 000 (двiстi сорок тисяч) простих iменних акцiй
Банку зареєстрованого випуску. Акцiї, якi викупленi Банком i немають права голосу, вiдсутнi.
Статутний капiтал АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї
та розвитку» станом на 05 квiтня 2017 року становить
120 000 000,00 грн. (сто двадцять мiльйонiв 00 копiйок).
Згiдно ст.41 Закону України «Про акцiонернi товариства» Збори
мають кворум та правомочнi вирiшувати всi питання порядку денного.
Порядок денний Зборiв:
1. Про обрання членiв Лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв
акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»
та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку».
3. Про порядок проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку».
4. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї
та розвитку» за 2016 рiк.
5. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Правлiння АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2016 рiк.
6. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку» за 2016 рiк.
7. Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi (рiчного
звiту) АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» за
2016 рiк, розгляд звiту (висновкiв) незалежного аудитора (аудиторської фiрми) та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
8. Про розподiл прибутку та покриття збиткiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» за пiдсумками роботи в
2016 роцi.
9. Про припинення повноважень членiв Спостережної ради
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку».
10. Про обрання членiв Спостережної ради АТ (публ.) «Україн-

ський банк реконструкцiї та розвитку».
11. Про обрання Голови та заступника Голови Спостережної
ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку».
12. Про затвердження кошторису витрат на виплату винагороди
Спостережнiй радi АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та
розвитку»; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з Головою, заступником Голови та членами Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою, заступником Голови та членами Спостережної ради
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку».
1.Рiшення, прийняте з першого питання порядку денного:
«1.1. Встановити склад Лiчильної комiсiї АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» на рiчних загальних зборах
акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», що скликанi на 05 квiтня 2017 року, у кiлькостi 2 (двi) особи,
та обрати до складу Лiчильної комiсiї АТ (публ.) «Український
банк реконструкцiї та розвитку»:
• Орлика Сергiя Леонтiйовича - головою Лiчильної комiсiї.
• Приступу Юрiя Михайловича - секретарем Лiчильної комiсiї.
1.2. Припинити повноваження Лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв товариства пiсля виконання покладених на неї
обов’язкiв у повному обсязi.».
2. Рiшення, прийняте з другого питання порядку денного: «Обрати секретарем рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.)
«Український банк реконструкцiї та розвитку», що скликанi на
05 квiтня 2017 року, начальника Юридичного управлiння АТ (публ.)
«Український банк реконструкцiї та розвитку» Рукавичку Валерiю
Юрiївну.».
3.Рiшення, прийняте з третього питання порядку денного: «Затвердити наступний порядок проведення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»
(далi – Збори):
Звiт Виконавчого органу – до 20 хв.
Звiт С постережної р ади, з вiт Ревiзiйної комiсiї та iншi доповiдi
по питанням порядку денного – до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторнi виступи – до 2 хв.
Вiдповiдi на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурi ведення зборiв – до 2 хв.
Запитання доповiдачам подавати Головi зборiв в письмовому
виглядi з зазначенням реквiзитiв акцiонера (ПIБ або найменування
юридичної особи). Запитання, поданi без зазначення реквiзитiв, не
розглядатимуться.
Голова зборiв ставить питання на голосування. Змiна черговостi
розгляду питань порядку денного здiйснюється Головою загальних
зборiв. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крiм кумулятивного голосування) мiстить варiанти голосування за кожний проект
рiшення (написи «за», «проти», «утримався»). Пiсля розгляду питання та винесення Головою зборiв цього питання на голосування,
акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з
питань, винесених на голосування на зборах, крiм проведення кумулятивного голосування.
Пiд час проведення кумулятивного голосування загальна
кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу товариства, що обираються. Акцiонер має право вiддати всi
пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або
розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. При кумулятивному
голосуваннi за кожного з кандидатiв можна вiддати тiльки цiлу
кiлькiсть голосiв.
Обрання перс онального ск ладу Спостережної ради
здiйснюється iз застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенiв i обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими
кандидатами.
Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного
акцiонер зобов’язаний здати лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для
голосування. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси
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та оголошує результати голосування.
Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо:
- вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого товариством
зразка;
- на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника акцiонера);
- вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi;
- акцiонер (представник акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту рiшення.
Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається
недiйсним у разi, якщо акцiонер (представник акцiонера) зазначив
у бюлетенi бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому належить за таким
голосуванням.
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
Бюлетенi для голосування, що видаються акцiонеру (його представнику) пiд час його реєстрацiї для участi в рiчних загальних
зборах, повиннi бути засвiдченi вiдбитком печатки Банку та
пiдписом Голови Правлiння Банку.».
4.Рiшення, прийняте з четвертого питання порядку денного:
«Взяти до вiдома звiт Спостережної ради АТ (публ.) «Український
банк реконструкцiї та розвитку» за 2016 рiк.».
5.Рiшення, прийняте з п’ятого питання порядку денного: «Взяти
до вiдома звiт Правлiння АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї
та розвитку» за 2016 рiк.».
6.Рiшення, прийняте з шостого питання порядку денного: «Взяти до вiдома звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2016 рiк.».
7. Рiшення, прийняте з сьомого питання порядку денного:
«7.1. Затвердити рiчнi результати дiяльностi (рiчний звiт)
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2016
рiк, з урахуванням обставин, що стали пiдставою, для висловлення незалежним аудитором ТОВ «КИЇВАУДИТ» умовнопозитивної думки пiд час проведення аудиту рiчної фiнансової
звiтностi АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»
за 2016 рiк.
7.2. Взяти до вiдома звiт та висновки незалежного аудитора
ТОВ «КИЇВАУДИТ» за результатами аудиторської перевiрки рiчної
фiнансової звiтностi АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та
розвитку» за 2016 рiк, що включає висновок аудитора та рiчну
фiнансову звiтнiсть АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та
розвитку» за 2016 рiк.».
8. Рiшення, прийняте з восьмого питання порядку денного:
«Збитки за результатами дiяльностi АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку» в 2016 роцi в с умi 3 145 352,75 грн.
облiковувати до часу визначення порядку та джерел їх покриття. У
зв’язку iз вiдсутнiстю прибутку за результатами дiяльностi
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» в 2016
роцi, та нерозподiленого прибутку
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» минулих рокiв, - розподiл прибутку, нарахування та виплату дивiдендiв
за акцiями АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»
за 2016 рiк не здiйснювати.».
9. «Припинити повноваження (вiдкликати) наступних членiв
Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та
розвитку» - представникiв акцiонера держави Україна в особi Фонду державного майна України у складi Спостережної ради
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»: Репалова
Ганна Борисiвна; Сломiнська Жанна Антонiвна; Волошина Алла
Сергiївна; Михайлова Iрина Iванiвна; Волкова-Кузiна Свiтлана
Євгенiївна.».
10.Рiшення, прийняте з десятого питання порядку денного:
Спостережна рада АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї
та розвитку» сформована у кiлькостi п’ять осiб у зв’язку з обранням повного кiлькiсного складу Спостережної ради шляхом прий
няття рiшення кумулятивним голосуванням.
До складу Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку» обрано таких представникiв акцiонера
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» – Держави
Україна в особi Фонду державного майна України у кiлькостi п’ять
осiб: Репалова Ганна Борисiвна, Сломiнська Жанна
Антонiвна, Бiлькевич Сергiй Леонiдович, Михайлова Iрина
Iванiвна, Пось Карiна Юрiївна.
11.Рiшення, прийняте з одинадцятого питання порядку денного:
«Обрати Головою Спостережної ради АТ (публ.) «Український
банк реконструкцiї та розвитку» - Репалову Ганну Борисiвну, та за-
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ступником Голови Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку» - Сломiнську Жанну Антонiвну.».
12.Рiшення, прийняте з дванадцятого питання порядку денного:
«Затвердити такi основнi умови цивiльно-правових договорiв з
Головою, заступником Голови та членами Спостережної ради
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»:
- строк дiї повноважень Голови, заступника Голови та членiв
Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та
розвитку» - до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку;
- Голова, заступник Голови та члени Спостережної ради
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», що є
представниками акцiонера Держава Україна в особi Фонду державного майна України, виконують покладенi на них Статутом
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», Положенням про Спостережну раду АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку» та вiдповiдними цивiльно-правовими
договорами функцiї на безоплатнiй основi (з можливiстю
компенсацiї
документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в
якостi членiв Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку», у порядку, передбаченому укладеними
цивiльно-правовими договорами), у зв’язку з чим кошторис витрат
на виплату винагороди Спостережнiй радi АТ (публ.) «Український
банк реконструкцiї та розвитку» не затверджувати;
- змiни та доповнення до цивiльно-правових договорiв можуть
вноситись за погодженням мiж сторонами, що уклали цi договори
(крiм випадкiв, коли такi змiни та доповнення змiнюють строк дiї
повноважень, розмiр винагороди та компенсацiй витрат Голови,
заступника Голови та членiв Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»);
- обрати Голову Правлiння Банку уповноваженою особою, якiй
надаються повноваження пiдписати вiд iменi АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» цивiльно-правовi договори з
Головою, заступником Голови та членами Спостережної ради
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку».».
Вид загальних зборів – позачергові. Дата проведення
14 листопада 2017 р. Кворум зборів 100.00. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД», як єдиний акцiонер банку, що володiє пакетом акцiй
100% статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства
«Український банк реконструкцiї та розвитку», Вiдповiдно до статтi
49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноваження загальних
зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером Банку
одноосiбно.
Згiдно з частиною першою статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» до товариства з одним акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства.
Дане рiшення єдиного акцiонера №2/2017 вiд 14.11.2017 року
має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства
вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства», на 14 листопада 2017 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про збiльшення статутного капiталу АТ (публ.) «УБРР» шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної
вартостi за рахунок додаткових внескiв.
2. Про приватне розмiщення акцiй АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку».
3. Про затвердження цiни розмiщення акцiй пiд час укладення
договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення
акцiй.
4. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених
осiб щодо прийняття рiшень та вчинення необхiдних дiй,
пов’язаних з приватним розмiщенням акцiй АТ (публ.) «Український
банк реконструкцiї та розвитку».
Прийняте рiшення:
1. Збiльшити статутний капiтал Публiчного акцiонерного товариства «Український банк
реконструкцiї та розвитку» на суму 124 000 000 грн. (сто двадцять чотири мiльйони гривень 00 коп.) шляхом приватного
розмiщення додаткових акцiй Публiчного акцiонерного товариства
«Український банк реконструкцiї та розвитку» у кiлькостi 248 000
(двiстi сорок вiсiм тисяч) простих iменних акцiй iснуючої
номiнальної вартостi по 500 (п’ятсот) гривень кожна, на загальну
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номiнальну вартiсть 124 000 000 грн. (сто двадцять чотири
мiльйони гривень 00 коп.) за рахунок додаткових внескiв виключно
серед акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та
розвитку.
Збiльшення статутного капiталу здiйснюється вiдповiдно до
статтi 3 Закону України «Про спрощення процедур реорганiзацiї та
капiталiзацiї банкiв» вiд 23.03.2017р. №1958-VIII та Рiшення
Нацiонального Банку України №372 вiд 07.11.2017р. Про надання
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» попередньої згоди Нацiонального банку України на здiйснення
капiталiзацiї за спрощеною процедурою.
2. Прийняти рiшення про приватне розмiщення акцiй АТ (публ.)
«Український банк реконструкцiї та розвитку»:
2.1. Здiйснити приватне розмiщення акцiй АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» в кiлькостi 248 000 (двiстi
сорок вiсiм тисяч) простих iменних акцiй iснуючої номiнальної
вартостi по 500 (п’ятсот) гривень кожна, виключно серед акцiонерiв
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку».
2.2. Випуск привiлейованих акцiй АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку» не передбачати.
2.3. Затвердити окремим додатком Рiшення про приватне
розмiщення акцiй АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та
розвитку» (Додаток №1 до Рiшення компанiї ТОВ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД» (єдиного акцiонера АТ (публ.) «Український
банк реконструкцiї та розвитку») прийнятого 14 листопада 2017
року).
2.4. Провести приватне розмiщення додаткових простих iменних
акцiй АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» виключно серед осiб, що є акцiонерами АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку» на дату прийняття рiшення про
збiльшення статутного капiталу АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку» шляхом приватного розмiщення акцiй
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» – єдиний
акцiонер ТОВ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД», (код ЄДРПОУ
40977562). Iнших iнвесторiв не залучати.
3. Затвердити цiну розмiщення акцiй в сумi 500 ,00 (п’ятсот)
гривень за акцiю, пiд час укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй.
4. Прийняти рiшення про визначення уповноваженого органу та
уповноважених осiб щодо прийняття рiшень та вчинення
необхiдних дiй, пов’язаних з приватним розмiщенням акцiй
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку».:
4.1. Визначити Правлiння АТ (публ.) Український банк
реконструкцiї та розвитку» уповноваженим органом АТ (публ.)
Український банк реконструкцiї та розвитку», якому надаються повноваження щодо:
- Затвердження результатiв укладення договорiв з першими
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
- Внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
- Затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
- Затвердження звiту про результати приватного розмiщення
акцiй;
- Прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- Повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження Правлiнням АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї
та розвитку» у встановленi законодавством строки результатiв
укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення акцiй, або у разi прийняття Правлiнням АТ (публ.)
«Український банк реконструкцiї та розвитку» рiшення про вiдмову
вiд розмiщення акцiй;
4.2. Визначити Голову Правлiння АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку»
Локтiонова Олега Юрiйовича уповноваженою особою АТ (публ.)
«Український банк реконструкцiї та розвитку», якiй надаються повноваження проводити дiї щодо:
- Забезпечення укладення договорiв з першими власниками у
процесi приватного розмiщення акцiй.
Вид загальних зборів – позачергові. Дата проведення
17 листопада 2017 р. Кворум зборів 100.00. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД», як єдиний акцiонер банку, що володiє пакетом акцiй
100% статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства
«Український банк реконструкцiї та розвитку», Вiдповiдно до статтi
49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноваження загальних
зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером Банку
одноосiбно.

Згiдно з частиною першою статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» до товариства з одним акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства.
Дане рiшення єдиного акцiонера №3/2017 вiд 17.11.2017 року
має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства
вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства», на 17 листопада 2017 року.
Порядок денний:
1. Внесення та затвердження змiн до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» шляхом викладення його
в новiй редакцiї.
Прийняте рiшення:
1. Внести та затвердити змiни до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» шляхом викладення його в
новiй редакцiї, у зв’язку з проведенням додаткової емiсiї акцiй Банку (приватного розмiщення 248 000 (двiстi сорок вiсiм тисяч) простих iменних акцiй, на загальну номiнальну вартiсть 124 000 000,00
(сто двадцять чотири мiльйони 00 копiйок) гривень).
2. Надати Головi Правлiння АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку» Локтiонову О.Ю. повноваження на
пiдписання нової редакцiї Статуту АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку» та вчинення усiх необхiдних дiй для забезпечення проведення державної реєстрацiї змiн до Статуту
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку».
Вид загальних зборів – позачергові. Дата проведення
20 листопада 2017 р. Кворум зборів 100.00. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД», як єдиний акцiонер банку, що володiє пакетом акцiй
100% статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства
«Український банк реконструкцiї та розвитку», Вiдповiдно до статтi
49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноваження загальних
зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером Банку
одноосiбно.
Згiдно з частиною першою статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» до товариства з одним акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства.
Дане рiшення єдиного акцiонера №4/2017 вiд 20.11.2017 року
має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства
вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства», на 20 листопада 2017 року.
Порядок денний:
1. Про прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв
щодо державних цiнних паперiв на суму понад 25% вартостi
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Прийняте рiшення по першому питанню порядку денного:
1. Придбати в портфель Банку до погашення з оплатою з 20 по
30 листопада 2017 року наступнi цiннi папери :
1) облiгацiї внутрiшньої державної позики короткостроковi,
купоннi, бездокументарнi, iменнi на загальну суму операцiй не
бiльше нiж 65 000 000,00 грн., з ефективною ставкою вiдсотка не
нижче 14,25 %. Данi облiгацiї внутрiшньої державної позики:
купоннi, ISIN UA4000192637, дата погашення – 10.01.2018 року,
номiнальна вартiсть – 1000,00 грн.;
2) облiгацiї внутрiшньої державної позики короткостроковi,
дисконтнi, бездокументарнi, iменнi на загальну суму операцiй не
бiльше нiж 65 000 000,00 грн., з ефективною ставкою вiдсотка не
нижче 14,25 %. Данi облiгацiї внутрiшньої державної позики:
дисконтнi, ISIN UA4000196554, дата погашення – 10.01.2018 року,
номiнальна вартiсть – 1000,00 грн.
Проведення угод здiйснювати на Фондовiй Бiржi «Перспектива»
за ринковою цiною через торгiвця ПАТ «Унiверсал Банк», з яким є
вiдповiдний договiр на брокерське обслуговування.
2. Надати Правлiнню Банку усi необхiднi повноваження щодо
вчинення вищевказаних правочинiв згiдно з даним рiшенням.
Вид загальних зборів – позачергові. Дата проведення
04 грудня 2017 р. Кворум зборів 100.00. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД»,
як єдиний акцiонер банку, що володiє пакетом акцiй 100% статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства «Український
банк реконструкцiї та розвитку», Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про
акцiонернi товариства» повноваження загальних зборiв акцiонерiв
Банку здiйснюються єдиним акцiонером Банку одноосiбно.
Згiдно з частиною першою статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» до товариства з одним акцiонером не застосовуються поло-
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ження статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства.
Дане рiшення єдиного акцiонера №5/2017 вiд 04.12.2017 року
має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства
вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства», на 14
грудня 2017 року.
Порядок денний:
1. Про прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» щодо дострокового повернення коштiв, залучених ним на умовах субординованого боргу.
Прийняте рiшення по першому питанню порядку денного:
1. Надати згоду на вчинення значного правочину зi змiни строку
залучених коштiв в сумi 28 млн.грн. за Угодою про залучення
коштiв на умовах субординованого боргу вiд 28.04.2015 р. мiж
Банком та АБ «УКРГАЗБАНК» шляхом їх дострокового повернення
Банком Iнвестору - АБ «УКРГАЗБАНК», та надати Правлiнню Банку усi необхiднi повноваження щодо вчинення вказаного правочину.
Вид загальних зборів – позачергові. Дата проведення
29 грудня 2017 р. Кворум зборів 100.00. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД»,
як єдиний акцiонер банку, що володiє пакетом акцiй 100% статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства «Український
банк реконструкцiї та розвитку», Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про
акцiонернi товариства» повноваження загальних зборiв акцiонерiв
Банку здiйснюються єдиним акцiонером Банку одноосiбно.
Згiдно з частиною першою статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» до товариства з одним акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства.
Дане рiшення єдиного акцiонера №6/2017 вiд 29.12.2017 року
має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства
вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства», на
29 грудня 2017 року.
Порядок денний:
1. Про визначення зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) та визначення умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
Прийняте рiшення по першому питанню порядку денного:
1. Визначити ТОВ «Аудиторська фiрма «Актив-аудит»
(мiсцезнаходження: м. Київ, вулиця Генерала Наумова, буд. 23-Б,
iдентифiкацiйний код 30785437) зовнiшнiм аудитором (аудиторською фiрмою) для проведення аудиту фiнансової звiтностi Банку,
складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi за рiк, що закiнчується 31 грудня 2017 року, а також для
надання аудиторського висновку (звiту) щодо першого етапу оцiнки
стiйкостi Банку (оцiнка якостi активiв та прийнятностi забезпечення за кредитними операцiями, у зв’язку з чим встановити наступну
винагороду, порядок i термiни надання та оплати послуг та iншi
умови з проведення аудиту:
1.1. Предмет договору з надання послуг зовнiшнього аудитора
(аудиторської фiрми):
1.1.1.Аудит фiнансової звiтностi Банку складеної вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi за рiк, що
закiнчується 31 грудня 2017 року вiдповiдно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актiв Нацiонального банку
України. Результат надання послуг - Аудиторський звiт щодо
пiдтвердження достовiрностi, повноти та вiдповiдностi законодавству України фiнансової звiтностi Банку, складений вiдповiдно до
вимог чинного законодавства України, у тому числi вимог
Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку до аудиторського звiту та МСА (в необхiднiй
кiлькостi, але не менше п’яти примiрникiв).
1.1.2. Аудиторськi послуги з проведення першого етапу оцiнки
стiйкостi Банку (оцiнка якостi активiв та прийнятностi забезпечення за кредитними операцiями (замовляються та оплачуються лише
у разi надання Банком заявки). Результат послуг - Звiт про результати оцiнки якостi активiв Банку та прийнятностi забезпечення за
кредитними операцiями, складений вiдповiдно до вимог чинного
законодавства України та МСА. Звiт про результати оцiнки якостi
активiв Банку та прийнятностi забезпечення за кредитними
операцiями надається в необхiднiй кiлькостi, але не менше п’яти
примiрникiв, разом iз Звiтом незалежного аудитора (Аудиторського
висновку) щодо фiнансової звiтностi Банку за рiк, що закiнчується
31 грудня 2017 року.
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1.2. Строк початку виконання послуг: сiчень-лютий 2018 року;
строк завершення надання послуг - не пiзнiше 01.04.2018р.
1.3.Загальна вартiсть послуг зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) дорiвнює загальнiй сумi вартостi послуг, що надаються ним Банку у вiдповiдностi з пунктом 1.1.1. та пунктом 1.1.2., а
саме:
- вартiсть послуг, визначених пунктом 1.1.1.- складає 70 000,00
(сiмдесят тисяч) грн. без ПДВ (фiрма не є платником ПДВ);
- вартiсть послуг, визначених пунктом 1.1.2. (замовляються та
оплачуються лише у разi надання Банком заявки) - складає 30 000,00
(тридцять тисяч) грн. без ПДВ (фiрма не є платником ПДВ).
1.4. Порядок розрахункiв:
- перед початком виконання кожного виду вищевказаних послуг
Банк перераховує виконавцю кошти в розмiрi 50% вiд їх вищевказаної вартостi;
- остаточний розрахунок за кожним видом послуг здiйснюється
Банком пiсля завершення надання вiдповiдних послуг протягом
3 (трьох) банкiвських днiв з дати отримання Банком рахунку, який
виставляється виконавцем пiсля пiдписання вiдповiдних актiв про
надання послуг.».
Вид загальних зборів – позачергові. Дата проведення
29 грудня 2017 р. Кворум зборів 100.00. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД»,
як єдиний акцiонер банку, що володiє пакетом акцiй 100% статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства «Український
банк реконструкцiї та розвитку», Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про
акцiонернi товариства» повноваження загальних зборiв акцiонерiв
Банку здiйснюються єдиним акцiонером Банку одноосiбно.
Згiдно з частиною першою статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» до товариства з одним акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства.
Дане рiшення єдиного акцiонера №6/2017 вiд 29.11.2017 року
має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства
вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства», на
29 грудня 2017 року.
Порядок денний:
1. Про прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв
щодо державних цiнних паперiв на суму понад 25% вартостi
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Прийняте рiшення по першому питанню порядку денного:
1. Придбати в портфель Банку до погашення з оплатою з 10 по
31 сiчня 2018 року облiгацiї внутрiшньої державної позики
дисконтнi та/або вiдсотковi, бездокументарнi, iменнi на загальну
суму операцiй не бiльше нiж 120 000 000,00 грн., з ефективною ставкою вiдсотка не нижче 14,25% з датою погашення не
пiзнiше – 01.07.2018 року, номiнальна вартiсть – 1 000,00 грн.
Угоди проводити на Фондовiй Бiржi «Перспектива» за ринковою
цiною через торгiвця ПАТ «Унiверсал Банк», з яким є вiдповiдний
договiр на брокерське обслуговування.
2. Надати Правлiнню Банку усi необхiднi повноваження щодо
вчинення вищевказаних правочинiв згiдно з даним рiшенням.
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
210781 119398
Грошові кошти та їх еквіваленти
3417
1395
Кошти в інших банках
0
0
Кредити та заборгованість клієнтів
0
0
Усього зобов'язань
26219
57262
Кошти банків
0
0
Кошти клієнтів
2544
20
Усього власного капіталу та частка меншості
184562
62136
Статутний капітал
244000 120000
Чистий прибуток/(збиток)
(1412)
(3145)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
(5,33)
(13,33)
(грн.)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
(5,33)
(13,33)
просту акцію (грн.)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЮНЕКС БАНК”
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за ЄДРПОУ, "ЮНЕКС БАНК", 20023569, м. Київ ,
місцезнаходження,
Подiльський, 04070, мiсто Київ,
міжміський код та телефон вул. Почайнинська, будинок 38
емітента
телефон (044)5851475
2. Дата розкриття повного 2018-04-27 23:10:04
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
http://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_
мережі Інтернет, на якій
part=746
розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ауЄДРПОУ аудиторської
диторська фiрма «РАДА Лтд», 20071290
фірми (П. І. Б. аудитора
- фізичної особи - підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні Вид загальних зборів: річні (чергові)
збори (розділ заповнюєть- Дата проведення: 14.04.2017
ся у випадку, якщо емітент Кворум зборів: 99.3436%
- акціонерне товариство)
Перелiк питань, що розглядалися Загальними
Зборами: 1. Обрання складу Лiчильної комiсiї.
2.Прийняття рiшень з питань порядку (регламенту) проведення Зборiв. 3.Розгляд звiту
Правлiння Банку про фiнансово-господарську
дiяльнiсть Банку в 2016 роцi, прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту Правлiння Банку.
4.Розгляд звiту Спостережної ради Банку за
2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради. 5.Розгляд звiту
Ревiзiйної комiсiї Банку за 2016 рiк, прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної
комiсiї. 6.Затвердження рiчного звiту Банку за
2016 рiк. Затвердження заходiв за результатами розгляду висновкiв зовнiшньої аудиторської
фiрми щодо перевiрки фiнансової звiтностi
Банку за 2016 рiк. 7.Покриття збиткiв та розподiл
прибутку Банку за 2016 рiк. 8.Внесення змiн до
Статуту та затвердження його в новiй редакцiї.
9.Попереднє схвалення значних правочинiв,
що можуть вчинятися Банком протягом року.
10.Припинення повноважень Голови та членiв
Спостережної ради Банку. 11.Визначення
кiлькiсного складу Спостережної ради Банку.
12.Обрання Спостережної ради Банку. 13.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку (в т.ч.
встановлення розмiру їх винагороди). Обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з членами Спостережної ради
Банку.14.Припинення повноважень Голови та
членiв Ревiзiйної комiсiї Банку. По першому питанню порядку денного одноголосно вирiшили:
Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова комiсiї
- головний аудитор вiддiлу внутрiшнього аудиту
Банку - Хабанець Свiтлана Володимирiвна, секретар комiсiї – заступник начальника юридичного управлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - Захаренкова Юлiя Миколаївна. По другому питанню
порядку денного одноголосно вирiшили: Прий
няти запропоноване: основнi доповiдi при
обговореннi питань порядку денного – до
20 хвилин; спiвдоповiдь – до 10 хвилин; виступи
в дебатах - до 7 хвилин; вiдповiдi на запитання - до 3 хвилин. Через кожнi 2 години роботи
Загальних зборiв – перерва до 30 хвилин. В
ходi Загальних Зборiв може бути оголошено
перерву на нiч до наступного дня. Рiшення про
оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах.

В ходi Загальних Зборiв може бути оголошено
змiна черговостi розгляду питань порядку денного. Рiшення про змiну черговостi розгляду
питань порядку денного приймається не менше трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
Заяви для надання слова по питанням порядку денного надавати письмово Секретарю
зборiв, який буде проводити їх реєстрацiю та
складати список виступаючих по кожному питанню в порядку надходження заяв. Питання
до доповiдачiв i спiвдоповiдачiв подавати
письмово Секретарю зборiв. Питання, якi будуть подаватися до секретаря, повиннi бути
пiдписаними. Питання подавати тiльки по питаннях порядку денного. Виступаючим в обговореннях питань не задавати. Порядок голосування на зборах з питань порядку денного:
голосування з використанням бюлетенiв для
голосування. Порядок голосування по процедурним питанням: голосування вiдкрите, шляхом пiдняття реєстрацiйних карток. По третьому питанню порядку денного одноголосно
вирiшили: (пропозицiя внесена Головою Загальних Зборiв - Потужним Д.Є.) затвердити
Звiт Правлiння Банку про фiнансовогосподарську дiяльнiсть Банку в 2016 роцi. Визнати роботу Правлiння Банку за перiод з
01.01.2016 по 31.12.2016 задовiльною. По
четвертому питанню порядку денного одноголосно вирiшили: (пропозицiя внесена Дзятко Д. Я.- Головою Спостережної ради Банку.)
затвердити Звiт Спостережної ради Банку за
2016 рiк та визнати роботу Спостережної ради
Банку за перiод з 01.01.2016 по 31.12.2016
задовiльною. По п’ятому питанню порядку
денного одноголосно вирiшили: (пропозицiя
внесена Головою Ревiзiйної комiсiї Банку Бойченко Ж.I.) затвердити Звiт та Висновок
Ревiзiйної комiсiї банку щодо достовiрностi
рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2016рiк.
Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї Банку за
перiод з 01.01.2016 по 31.12.2016 задовiльною.
По шостому питанню порядку денного одноголосно вирiшили: (пропозицiя внесена Головою Загальних Зборiв - Потужним Д.Є.) Затвердити рiчний фiнансовий звiт Банку за
2016 рiк. Затвердити наступний план заходiв
за результатами розгляду аудиторського звiту
та висновку: 1. Правлiнню ПАТ «ЮНЕКС
БАНК» з метою приведення нормативiв кредитного ризику Н9 до нормативного значення
забезпечити дотримання погодженого з НБУ
графiку входження до нормативних значень.
2.Для зменшення ризику лiквiдностi Правлiнню
ПАТ «ЮНЕКС БАНК» в подальшому контролювати розриви лiквiдностi у перiодах «До запитання та до 1 мiсяця», «1-6 мiсяцiв» та «6-12
мiсяцiв». 3. Правлiнню ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
розглянути питання щодо подальшого облiку
безнадiйної дебiторської заборгованостi за
операцiями з банками. 4. Пiдроздiлу
внутрiшнього аудиту продовжити здiйснювати
поглиблений аналiз банкiвських ризикiв та
процедур внутрiшнього контролю, а також
удосконалювати процедури внутрiшнього аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
аудиту. По сьомому питанню порядку денног
одноголосно вирiшили: (пропозицiя внесена
Головою Загальних Зборiв - Потужним Д.Є.) у
зв`язку iз вiдсутнiстю достатнiх джерел, покриття збитку що вiдображений за регiстрами бухгалтерського облiку та згiдно вимог мiжнародних
стандартiв бухгалтерської звiтностi у 2016 роцi
у розмiрi 20 945 955,06 грн. (Двадцять мiльйонiв
дев`ятсот сорок п`ять тисяч дев`ятсотп`ятдесят
п`ять гривень 06 коп.) не здiйснювати; питання
про визначення порядку покриття
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
збиткiв винести на розгляд наступних рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв Банку в 2018 роцi.
По восьмому питанню порядку денного одноголосно вирiшили: (пропозицiя внесена Головою Загальних Зборiв - Потужним Д.Є.) внести
Змiни до Статуту Банку шляхом викладення
Статуту у новiй редакцiї. Визначити уповноваженою особою для пiдписання та державної
реєстрацiї нової редакцiї Статуту Банку - виконуючого обов’язки Голови Правлiння Банку Потужного Дмитра Євгеновича. По дев’ятому
питанню
порядку
денного
одноголосно
вирiшили: (пропозицiя внесена Головою Загальних Зборiв - Потужним Д.Є.) прийняти
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: щодо залучення
Банком коштiв; щодо розмiщення Банком
коштiв; щодо фiнансування пiд вiдступлення
права грошової вимоги (факторинг); щодо
вiдступлення прав вимог; щодо переведення
боргу; щодо передачi в заставу (iпотеку) майна
Банка, що можуть вчинятися Банком, в перiод з
01.05.2017 по 30.04.2018 за умови попереднього погодження такого правочину Спостережною
радою Банку. Гранична сукупна вартiсть за такими правочинами не може перевищувати 30 %
вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Банку, тобто не бiльш нiж
228025862,04 грн. По десятому питанню порядку денного одноголосно вирiшили: (пропозицiя
внесена Головою Загальних Зборiв - Потужним Д.Є.) з 14 квiтня 2017 року припинити повноваження членiв Спостережної ради, а саме:
Дзятко Дмитра Ярославовича - Голови Спостережної ради Банку; Дзiсь Наталiї Георгiївни, Падалки Дмитра Володимировича, Чернеги Василя Павловича, Просенюка Сергiя Миколайовича
- членiв Спостережної ради Банку. По одинадцятому питанню порядку денного одноголосно
вирiшили: (пропозицiя внесена Головою Загальних Зборiв - Потужним Д.Є.) встановити
кiлькiсний склад Спостережної ради Банку у
кiлькостi 5 (п’яти) осiб. По дванадцятому питанню порядку денного одноголосно вирiшили:
(пропозицiя внесена Головою Загальних Зборiв
- Потужним Д.Є.) до складу Спостережної Ради
Банку, що приступить до виконання своїх повноважень з 14.04.2017 на строк до наступних
рiчних зборiв акцiонерiв Банку, обранi: Дзятко
Дмитро Ярославович – акцiонер Банку; Падалка Дмитро Володимирович – акцiонер Банку;
Дзiсь Наталiя Георгiївна – представник акцiонера
банку ТОВ «ЧЕЛСI», код за ЄДРПОУ 32692795,
яке володiє 290083237 простих iменних акцiй
Банку (99,3436% вiд статутного капiталу Банку),
Чернега Василь Павлович – на посаду члена
Спостережної ради – незалежного директора;
Просенюк Сергiй Миколайович – на посаду члена Спостережної ради – незалежного директора. Також, одноголосно вирiшили Обрати Головою Спостережної ради Банку Дзятка Дмитра
Ярославовича. По тринадцятому питанню порядку
денного
одноголосно
вирiшили:
(пропозицiя внесена Головою Загальних Зборiв Потужним Д.Є.) затвердити умови договорiв, що
укладатимуться з членами та Головою Спостережної ради Банку та встановити розмiр їх винагороди на рiвнi визначеному у проектах договорiв
(проекти договорiв з членами та Головою Спостережної ради Банку додаються). Обрати уповноваженою особою для пiдписання договорiв з
членами та Головою Спостережної ради Банку
- виконуючого обов’язки Голови Правлiння Банку- Потужного Дмитра Євгеновича. По чотирнадцятому питанню порядку денного одноголосно вирiшили: (пропозицiя внесена Головою
Загальних Зборiв - Потужним Д.Є.) з 14 квiтня
2017 року припинити повноваження членiв
Ревiзiйної комiсiї, а саме: Бойченко Жанни
Iванiвни - Голови Ревiзiйної комiсiї Банку;
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Серьогiної Ольги Афанасiївни, Дегтярьова
Максима Валерiйовича - членiв Ревiзiйної
комiсiї Банку. Ревiзiйну комiсiю не обирати. З
питань обрання членiв Спостережної ради
пропозицiї стосовно кандидатiв були наданi
акцiонерами Банку, а саме: ТОВ «ЧЕЛСI»,
ТОВ «ДЖЕРОМ СЕКЬЮРИТИЗ».
Вид загальних зборів: позачергові
Дата проведення: 23.06.2017
Кворум зборів: 99.3436%
Перелiк питань, що розглядалися Загальними
Зборами: 1. Обрання складу Лiчильної комiсiї.
2.Прийняття рiшень з питань порядку (регламенту)
проведення
Загальних
Зборiв
Акцiонерiв Банку. 3.Внесення змiн до Статуту
та затвердження його в новiй редакцiї. 4.Внесення змiн до внутрiшнiх положень Банку.
Проведення позачергових Загальних Зборiв
iнiцiювала Спостережна рада Банку. По першому питанню порядку денного одноголосно
вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю у складi:
Голова комiсiї - начальник юридичного
управлiння Банку - Сторожук Наталiя Якiвна,
секретар комiсiї – головний аудитор вiддiлу
внутрiшнього аудиту Банку - Хабанець
Свiтлана Володимирiвна. По другому питанню
порядку денного одноголосно вирiшили: Прийняти запропоноване: основнi доповiдi при
обговореннi питань порядку денного – до 20
хвилин; спiвдоповiдь – до 10 хвилин; виступи
в дебатах - до 7 хвилин; вiдповiдi на запитання - до 3 хвилин. Через кожнi 2 години роботи
Загальних Зборiв Акцiонерiв Банку – перерва
до 30 хвилин. В ходi Загальних Зборiв
Акцiонерiв Банку може бути оголошено перерву на нiч до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi в Загальних
Зборах Акцiонерiв Банку. В ходi Загальних
Зборiв Акцiонерiв Банку може бути оголошена
змiна черговостi розгляду питань порядку денного. Рiшення про змiну черговостi розгляду
питань порядку денного приймається не менше трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах
Акцiонерiв Банку. Заяви для надання слова по
питанням порядку денного надавати письмово Секретарю Загальних Зборiв Акцiонерiв
Банку, який буде проводити їх реєстрацiю та
складати список виступаючих по кожному питанню в порядку надходження заяв. Питання
до доповiдачiв i спiвдоповiдачiв подавати
письмово Секретарю Загальних Зборiв
Акцiонерiв Банку. Питання, якi будуть подаватися до Секретаря Загальних Зборiв Акцiонерiв
Банку, повиннi бути пiдписаними. Питання подавати тiльки по питаннях порядку денного.
Виступаючим в обговореннях питань не задавати. Порядок голосування на Загальних Зборах Акцiонерiв Банку з питань порядку денного: голосування з використанням бюлетенiв
для голосування. Порядок голосування по процедурним питанням: голосування вiдкрите,
шляхом пiдняття реєстрацiйних карток. По
третьому питанню порядку денного одноголосно вирiшили: (пропозицiя внесена Головою Загальних Зборiв - Дзiсь Н.Г.) внести Змiни до
Статуту Банку шляхом оформлення Статуту у
новiй редакцiї; визначити уповноваженою особою для пiдписання та державної реєстрацiї
нової редакцiї Статуту ПАТ «ЮНЕКС БАНК» Голову Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК» або
особу, що виконує обов’язки Голови Правлiння
ПАТ «ЮНЕКС БАНК». По четвертому питанню
порядку денного одноголосно вирiшили:
(пропозицiя внесена Головою Загальних
Зборiв - Дзiсь Н.Г.) внести змiни до внутрiшнiх
положень Банку, а саме: Положення про Спостережну раду ПАТ «ЮНЕКС БАНК»,
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Положення про Правлiння ПАТ «ЮНЕКС
БАНК», Положення про Загальнi Збори
Акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК», затвердивши
такi змiни шляхом викладення цих внутрiшнiх
положень Банку у нових редакцiях та
пiдписання
Головою
Загальних
Зборiв
Акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК». Положення
про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
вважати таким, що втратило чиннiсть в зв’язку
з прийнятими змiнами до Статуту ПАТ «ЮНЕКС
БАНК» та рiшенням акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС
БАНК» (Протокол рiчних Загальних Зборiв
Акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК» №34 вiд
14.04.2017) Ревiзiйну комiсiю не обирати.
Вид загальних зборів: позачергові
Дата проведення: 03.11.2017
Кворум зборів: 99.3436%
Перелiк питань, що розглядалися Загальними
Зборами: 1.Обрання складу Лiчильної комiсiї.
2.Прийняття рiшень з питань порядку (регламенту)
проведення
Загальних
Зборiв
Акцiонерiв Банку. 3.Прийняття рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв та схвалення значних
правочинiв. Проведення позачергових Загальних Зборiв iнiцiювала Спостережна рада Банку.
По першому питанню порядку денного одноголосно вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю у
складi: Голова комiсiї - начальник юридичного
управлiння Банку - Сторожук Наталiя Якiвна,
секретар комiсiї – тимчасово виконуюча
обов’язки начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту Банку - Хабанець Свiтлана Володимирiвна.
По другому питанню порядку денного одноголосно вирiшили: Прийняти запропоноване:
основнi доповiдi при обговореннi питань порядку денного – до 20 хвилин; спiвдоповiдь –
до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 7 хвилин;
вiдповiдi на запитання - до 3 хвилин. Через
кожнi 2 години роботи Загальних Зборiв
Акцiонерiв Банку – перерва до 30 хвилин. В
ходi Загальних Зборiв Акцiонерiв Банку може
бути оголошено перерву на нiч до наступного
дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi в Загальних Зборах Акцiонерiв Банку.В
ходi Загальних Зборiв Акцiонерiв Банку може
бути оголошена змiна черговостi розгляду питань порядку денного. Рiшення про змiну
черговостi розгляду питань порядку денного
приймається не менше трьома чвертями
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних Зборах Акцiонерiв Банку.
Заяви для надання слова по питанням порядку денного надавати письмово Секретарю Загальних Зборiв Акцiонерiв Банку, який буде
проводити їх реєстрацiю та складати список
виступаючих по кожному питанню в порядку
надходження заяв. Питання до доповiдачiв i
спiвдоповiдачiв подавати письмово Секретарю Загальних Зборiв Акцiонерiв Банку. Питання, якi будуть подаватися до Секретаря Загальних Зборiв Акцiонерiв Банку, повиннi бути
пiдписаними. Питання подавати тiльки по питаннях порядку денного. Виступаючим в обговореннях питань не задавати. Порядок голосування на Загальних Зборах Акцiонерiв
Банку з питань порядку денного: голосування
з використанням бюлетенiв для голосування.
Порядок голосування по процедурним питанням: голосування вiдкрите, шляхом пiдняття
реєстрацiйних карток. По третьому питанню
порядку денного одноголосно вирiшили:
(пропозицiя внесена Головою Загальних
Зборiв - Дзiсь Н.Г.) Попередньо надати згоду
на вчинення ПАТ «ЮНЕКС БАНК» значних
правочинiв, якi можуть вчинятися ПАТ «ЮНЕКС
БАНК»
протягом
строку
з
дати

прийняття цього рiшення по 30.04.2018 рiк, без
обмеження кола осiб, валюти та iнших умов,
на яких вчинятимуться цi правочини. При цьому визначити, що розмiр кожного окремого
правочину, що може вчинятися ПАТ «ЮНЕКС
БАНК», не має перевищувати 50% вартостi
активiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за даними рiчної
фiнансової звiтностi за 2016 рiк та уповноважити Голову Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК»,
а у разi її тимчасової вiдсутностi (вiдпустка,
вiдрядження, тимчасова непрацездатнiсть) –
особу, яка буде виконувати обов’язки Голови
Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК» на пiдписання
цих правочинiв за умови їх погодження
Правлiнням ПАТ «ЮНЕКС БАНК», якщо це
правочини: щодо здiйснення операцiй за депозитними сертифiкатами Нацiонального банку
України, внесення змiн в умови таких
правочинiв; щодо здiйснення валютних
операцiй на мiжбанкiвському ринку (операцiй,
пов’язаних з перемiщенням або переходом
права власностi на валютнi цiнностi), а саме:
1) «тод»; 2) «том»; 3)«спот»; 4) «своп»; 5)
«форвард»; внесення змiн в умови всiх
перелiчених у цьому пунктi правочинiв; щодо
операцiй за кореспондентськими рахунками
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вiдкритими в iнших банках, в тому числi розмiщення залишкiв коштiв
на цих рахунках, внесення змiн в умови таких
правочинiв. Вартiсть активiв ПАТ «ЮНЕКС
БАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi за 2016 рiк – складає 760086,21 тис.
грн. Гранична сукупна вартiсть за такими правочинами за перiод з 03.11.2017 року по
30.04.2018 року не може перевищувати
40000000 тис. грн., тобто не бiльш нiж 5262,56
% вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Банку. Схвалити значнi
правочини, вчиненi ПАТ «ЮНЕКС БАНК» у
строк з 01.05.2016 року по 03.11.2017 року
щодо здiйснення операцiй за депозитними
сертифiкатами Нацiонального банку України;
щодо валютних операцiй на мiжбанкiвському
ринку, а саме: 1) «тод»; 2) «том»; 3)«спот»;
4) «своп»; 5) «форвард»; щодо операцiй за кореспондентськими рахунками ПАТ «ЮНЕКС
БАНК», вiдкритими в iнших банках, в тому
числi розмiщення залишкiв коштiв на цих рахунках.
6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось, дивіденди не виплачувалися.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
878241
760086
Грошові кошти та їх еквіваленти
226862
183048
Кошти в інших банках
204336
20050
Кредити та заборгованість клієнтів
377206
504633
Усього зобов'язань
601360
580286
Кошти банків
0
0
Кошти клієнтів
592908
573926
Усього власного капіталу та частка меншості
276881
179800
Статутний капітал
292000
292000
Чистий прибуток/(збиток)
86007
(20946)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
0,30
(0,10)
(грн.)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн.)
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
Довгальська Ганна Владиславiвна
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
27.04.2018
М.П.
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО
місцезнаходження, міжміський
«ЮРФIНIНВЕСТ», 34603665
код та телефон емітента
м. Київ , Подiльский, 04071, м. Київ,
Вул. Спаська, 11 044 209 87 08,
2. Дата розкриття повного
20.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://34603665.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство
місцезнаходження,
міжміський код та телефон «Транснафтопереробка»,
31838495 Київська, Обухiвський, 08710,
емітента
село Пiдгiрцi 26 кiлометр автошляху Київ
- Луганськ, АЗС №1 (05366) 793087,
2. Дата розкриття повного
27.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі tnper.jimdo.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне
акцiонерне товариство
«Чернiгiвоблбуд»

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФОРУМ САТЕЛІТ»,

Річна інформація
емітента цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«Чернiгiвоблбуд», 03333653,
місцезнаходження, міжміський Чернігівська обл., 14000, м. Чернiгiв,
код та телефон емітента
вул. Музейна, 2 (0462) 699-850,
2. Дата розкриття повного
26.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://chern-obvbud.pat.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

код за ЄДРПОУ 14309600, місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4, тел./факс (044)4071428, електронна адреса:
jurist@forumparkplaza.com.ua, сторінка в мережі Інтернет: forumsatellite.
kiev.ua, повідомляє про виникнення особливої інформації емітента:
Загальними зборами акціонерів 18.04.2018 (протокол №1 від
18.04.2018) прийняте рішення про зміну типу акціонерного товариства
з публічного на приватне. Дата державної реєстрації вказаних змін (внесення змін до ЄДР) – 26.04.2018. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОРУМ САТЕЛІТ». Повне найменування акціонерного товариства після зміни:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОРУМ САТЕЛІТ». Голова
правління Коваль В.В. підтверджує достовірність інформації та визнає,
що несе відповідальність згідно з законодавством.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне тоемітента, код за ЄДРПОУ,
вариство
«Чорткiвське
місцезнаходження,
міжміський код та телефон племпiдприємство», 00704474,
48551 Тернопiльська обл., Чорткiвський р-н
емітента
с. Шманькiвчики, (03552) 5-62-26
2. Дата розкриття повного 26.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://chortplem.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента:

Приватне
акцiонерне товариство
«Чернiгiв-сортнасiннЄовоч»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- «Чернiгiв-сортнасiннеовоч»,
ня, міжміський код та телефон
00492397, Чернігівська обл., 14000,
емітента
м. Чернiгiв, вул. В'ячеслава Чорновола, 25 (04622)25049,
2. Дата розкриття повного тексту 26.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://chesort.net.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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Публiчне акцiонерне товариство «Черкаська рибоводно-мелiоративна станцiя»,

00725246, Україна, Черкаська обл., Звенигородський р-н., с. Княжа,
0474052052
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: em00725246.ab.ck.ua
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудиторської
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне
пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ», 30687076
5. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні збори не
відбулися через відсутність кворуму.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
Річна інформація
емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ
ПОЛIГРАФIЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI
IМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА» КОРПОРАТИВНЕ
ПIДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»,

02477019, 79026, м. Львів, вул. ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, 4,
80322421521.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: instytutimshevchenka.informs.net.ua.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПАРАСОЛЬ»
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 «СТРАХОВА КОМПАНIЯ
«ПАРАСОЛЬ»
2. Код за ЄДРПОУ
32717175
3. Місцезнаходження
87515, м.Марiуполь,
вул.Енгельса, 39а
4. Міжміський код, телефон та
(0629) 40-41-02 (0629) 40-41-03
факс
5. Електронна поштова адреса
sk@parasol.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://parasol.pat.ua/
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
виплату дивідендів

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №28 вiд 25.04.2018 р.) прийнято рiшення виплатити, в розмiрi пропорцiйному участi в статутному
капiталi Товариства.,дивiденди у сумi 10 586 500,00 грн. (десять мiльйонiв
п'ятсот вiсiмдесят шiсть тисяч п'ятсот гривень 00 копiйок). .Встановити, що
Товариство здiйснює виплату дивiдендiв за 2014 рiк безпосередньо
акцiонерам, а саме направлення вiдповiдних сум коштiв усiм акцiонерам
Товариства, зазначеним у перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, здiйснюється, починаючи з дати та протягом строку, що встановлюються Наглядовою радою Товариства, шляхом переказу цих грошових коштiв Товариством на поточнi банкiвськi рахунки акцiонерам Товариства. Встановити, що строк виплати дивiдендiв за 2014 рiк не може
перевищувати 6 (шiсть) мiсяцiв з дня прийняття Загальними зборами
акцiонерiв Товариства рiшення про виплату дивiдендiв
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Дроздова Олена Володимирiвна
Президент Товариства
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.

Приватне акцiонерне товариство «Торговельно-пiдприємницький центр»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне
товариство "Торговельнопiдприємницький центр"
2. Код за ЄДРПОУ
05414775
3. Місцезнаходження
03022, м. Київ,
Василькiвська, буд.34
4. Міжміський код, телефон та факс
044-257-50-00 044-257-87-54
5. Електронна поштова адреса
vat_tpc@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка www.tpc.pat.ua
додатково використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТПЦ» (протокол
№ 01-2018 вiд 25.04.2018р.) припиненi повноваження Алеша Трiски
(** особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) члена Наглядової ради та Голови Наглядової ради Товариства. Повноваження припиненi
у зв'язку з закiнченням термiну, на який його було обрано. Володiє часткою
в статутному капiталi товариства в розмiрi 0,000004 %. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Неодноразово обирався до складу Наглядової ради. Перебував на посадi з 26.04.2017 р.
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТПЦ» (протокол
№ 01-2018 вiд 25.04.2018р.) припинено повноваження Капла Мартiна
(** особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) члена Нагдядової ради та Заступника Голови Наглядової ради ПрАТ «ТПЦ». Повноваження припиненi у зв'язку iз закiнченням термiну, на який його було обрано. Володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 0,000416 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Неодноразово обирався до складу Наглядової ради, перебував на посадi з
26.04.2017 р.
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТПЦ» (протокол
№ 01-2018 вiд 25.04.2018р.) припинено повноваження Теппера Томаша
(** особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) - Члена Наглядової ради ПрАТ «ТПЦ». Повноваження припиненi у зв'язку iз закiнченням
термiну, на який його було обрано. Володiє часткою в статутному капiталi
товариства в розмiрi 0,000416 %. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Неодноразово обирався до складу Наглядової
ради, перебував на посадi з 26.04.2017 р.
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТПЦ» (протокол
№ 01-2018 вiд 25.04.2018р.) припинено повноваження Чижа Костянтина
Анатолiйовича (** особа не надала згоду на розкриття паспортних даних)Члена Наглядової ради ПрАТ «ТПЦ». Повноваження припиненi у зв'язку iз
закiнченням термiну, на який його було обрано. Володiє часткою в статут-

ному капiталi товариства в розмiрi 3,690270 %. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Неодноразово обирався до складу
Наглядової ради, перебував на посадi з 26.04.2017р.
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТПЦ» (протокол
№ 01-2018 вiд 25.04.2018р.) прийнято рiшення обрати членiв Наглядової
ради товариства термiном на три роки: члена Трiску Алеша, який є
акцiонером товариства. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «ТПЦ» (протокол №04-03/2018 вiд 25.04.2018 р.) Трiску Алеша (** особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано Головою Наглядової ради
термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Є власником пакету акцiй в кiлькостi 1 штука, що становить 0,000004 % статутного капiталу товариства. Протягом останнiх п'яти
рокiв обiймав посаду Голови Наглядової ради ПАТ «ТПЦ» (тепер
ПрАТ «ТПЦ») . За сумiщенням посад - Керiвник групи перспективного розвитку в ПрАТ «ТПЦ».
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТПЦ» (протокол
№ 01-2018 вiд 25.04.2018р.) прийнято рiшення обрати членiв Наглядової
ради товариства термiном на три роки, члена: Капла Мартiна, який є
акцiонером товариства. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «ТПЦ» (протокол №04-03/2018 вiд 25.04.2018 р.) Капла Мартiна (** особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано Заступником Голови Наглядової ради термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Є власником пакету акцiй в кiлькостi 100 штук,
що становить 0,000416 % статутного капiталу товариства. Протягом
останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Заступника Голови Наглядової радив
ПАТ «ТПЦ» (тепер ПрАТ «ТПЦ») та Директора ТОВ «KTTJ GROUP s.r.o.»
(Чехiя).
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТПЦ» (протокол
№ 01-2018 вiд 25.04.2018р.) прийнято рiшення обрати членiв Наглядової
ради товариства термiном на три роки, члена: Теппера Томаша, який є
акцiонером товариства (** особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних) . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Є власником пакету акцiй в кiлькостi 100 штук, що становить 0,000416 %
статутного капiталу товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду - Член Наглядової ради ПАТ «ТПЦ» (тепер ПрАТ «ТПЦ»).
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТПЦ» (протокол
№ 01-2018 вiд 25.04.2018р.) прийнято рiшення обрати членiв Наглядової
ради товариства термiном на три роки - члена: Чижа Костянтина
Анатолiйовича (** особа не надала згоди на розкриття паспортних даних),
який є акцiонером товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Є власником пакету акцiй в кiлькостi 885971
штука, що становить 3,690270 % статутного капiталу товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду директора ТОВ «ММС ЛОДЖИСТИК», за сумiсництвом займав посаду Члена Наглядової ради ПАТ «ТПЦ»
(тепер ПрАТ «ТПЦ»).
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова Правління
Прядун Iгор Олексiйович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ПЗУ Україна»
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
«Страхова компанiя «ПЗУ Україна»
2. Код за ЄДРПОУ
20782312
3. Місцезнаходження
04053, Київ, Сiчових Стрiльцiв 40
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 238-62-38 (044) 581-04-55
5. Електронна поштова адреса
mail@pzu.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://www.pzu.com.ua/about/finance/
нет, яка додатково використовуєть- personal-information.html
ся емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
На Рiчних зборах акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Україна» (Протокол № 57
вiд 26.04.2018 року) акцiонерами було прийняти рiшення про попереднє
схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у ходi
поточної дiяльностi протягом одного року з моменту прийняття даного

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості.
1.Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство
«ЛИПОВЕЦЬАГРОТЕХСЕРВІС»

2. Код за ЄДРПОУ: 00902398
3. Місцезнаходження: 22544, Вінницька область, Липовецький район,
селище Липовець, вулиця Привокзальна, буд.1.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04358) 333-53.
5. Електронна поштова адреса: par@00902398.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.00902398.pat.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових
осіб.
ІІ. Текст повідомлення. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 25.04.2018 року у зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження: голови Наглядової ради Шевчука Володимира Харитоновича, на посаді був 8 років, частка в статутному
капіталі – 0,0056%, розмір пакета акцій – 64,75 грн; члена Наглядової ради
Парипси Дмитра Федоровича, на посаді був 8 років, частка в статутному
капіталі – 0,8721%, розмір пакета акцій – 250,25 грн; члена Наглядової
ради Вихиля Вiктора Миколайовича, на посаді був 8 років, частка в статутному капіталі – 0,2866%, розмір пакета акцій - 82,25 грн; члена Наглядової ради Максимишина Василя Макаровича, на посаді був 8 років, частка в статутному капіталі – 0,0366%, розмір пакета акцій -10,50 грн; члена
Наглядової ради Матвеги Нiни Трохимiвни, на посаді була 8 років, частка
в статутному капіталі – 0,0366%, розмір пакета акцій -10,50 грн. Посадові
особи не навали згоди на розкриття паспортних даних.
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від
25.04.2018 року, рішення засідання Наглядової ради від 25.04.2018 року,
щодо голови Наглядової ради обрані на строк до наступних річних зборів:
голова Наглядової ради Шевчук Володимир Харитонович, протягом
останніх 5–ти років займав посаду голови Наглядової ради ПАТ «Липовець
агротехсервіс», частка в статутному капіталі – 0,0056%, розмір пакета акцій – 64,75 грн; член Наглядової ради Портянко Тетяна Анатоліївна,
протягом останніх 5-ти років займала посаду санітарки Росошанського
будинку-інтернату, частка в статутному капіталі – 0,195%, розмір пакета
акцій – 56,00 грн; член Наглядової ради Вихиль Вiктор Миколайович, протягом останніх 5-ти років займав посаду члена Наглядової ради ПАТ «Липовецьагротехсервіс», частка в статутному капіталі – 0,2866%, розмір пакета акцій - 82,25 грн; член Наглядової ради Максимишин Василь
Макарович, протягом останніх 5-ти років займав посаду члена Наглядової
ради ПАТ «Липовецьагротехсервіс», частка в статутному капіталі –
0,0366%, розмір пакета акцій -10,50 грн; член Наглядової ради Матвега
Нiна Трохимiвна, протягом останніх 5-ти років займала посаду члена Наглядової ради ПАТ «Липовецьагротехсервіс», частка в статутному капіталі – 0,0366%, розмір пакета акцій -10,50 грн;
Обрані посадові особи не надавали згоди на розкриття паспортних даних.
Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
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рiшення на цих зборах за наступними видами (характерами) договорiв:
- депозитнi договори, розмiщення грошових коштiв на депозитних рахунках у банкiвських установах;
- договори купiвлi – продажу цiнних паперiв з урахуванням вимог
iнвестицiйної полiтики Товариства;
- договори та угоди зi страхування, перестрахування без обмеження
граничної вартостi при здiйсненi поточної дiяльностi Товариства.
Для участi в Зборах зареєструвались 3 (три) акцiонери (представникiв
акцiонерiв), яким належить 1 940 727 (один мiльйон дев’ятсот сорок тисяч
сiмсот двадцять сiм) штук голосуючих акцiй Товариства, що складає 100 %
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв акцiонерiв).
За прийняття даного рiшення проголосувало 1 940 727 (один мiльйон
дев’ятсот сорок тисяч сiмсот двадцять сiм) штук голосуючих акцiй Товариства, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв
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
Матусяк Яцек Адрiан
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
27.04.2018
М.П.
(дата)

формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Директор Костін В.М. 26.04.2018 року.
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості.
1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Липовецьагротехсервіс»
2. Код за ЄДРПОУ: 00902398
3. Місцезнаходження: 22544, Вінницька область, Липовецький район,
селище Липовець, вулиця Привокзальна, буд.1.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04358) 333-53.
5. Електронна поштова адреса: par@00902398.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.00902398.pat.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення. 1.Дата прийняття рішення: 25 квітня 2018
року.
2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори
акціонерів ПАТ «Липовецьагротехсервіс».
3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні
збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 25.04.2018 р. по 25.04.2019 р.
(включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових
зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших
банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна
(майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; купівляпродаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права
вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські
правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає
будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 1 000 000,00 (один мільйон гривень
00 копійок).
4. Гранична сукупна вартість правочинів: 1000 тис.грн.
5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності 693,9 тис.грн.
6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 144,11%.
7. Загальна кількість голосуючих акцій 10612 шт; кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 10612 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 10612 голосів; кількість голосуючих
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0.
ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Директор Костін В.М. 25.04.2018 року.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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
Публiчне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «Потенцiал»,
місцезнаходження, міжмісь14307363, 08000 Київська область
кий код та телефон емітента
Макарiвський р-н смт.Макарiв
вул. Ватутiна, 65, (04578) 60089
2. Дата розкриття повного
26.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі potencial.kiev.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ аудиторської фірми «УСПІХ-АУДИТ», 33231186
(П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство)
Чергові загальні збори акціонерів відбулися 28.04.2017р.
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення зборів акціонерів.
4. Розгляд та затвердження річного звіту генерального директора
ПАТ «Потенціал» (річного звіту Товариства) за 2016 рік.
5. Розгляд висновків ревізійної комісії ПАТ «Потенціал» за 2016 рік.
6. Розгляд та затвердження річного звіту Наглядової ради ПАТ «Потенціал» за 2016 рік.
7. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Потенціал» на
2017 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Товариства, висновків ревізійної комісії ПАТ «Потенціал».
9. Про розподіл прибутку і збитків та про нарахування дивідендів за 2016
рік.
10. Про затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення
його в новій редакції.
11. Про затвердження змін до Положень: про загальні збори, наглядову
раду, виконавчий орган та ревізійну комісію шляхом викладення їх в
новій редакції.
12. Про припинення повноважень членів наглядової ради.
13. Про обрання членів наглядової ради.
14. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
15. Про обрання членів ревізійної комісії.
По першому питанню порядку денного: Надійшла пропозиція обрати
Депозитарну установу ТОВ «Полярний Реєстр» для підрахунку голосів
при голосуванні на зборах. Інших пропозицій не надішло.

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

2. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента
3. Місцезнаходження емітента

ТОВАРИСТВО «УКРТОРГ
СТРОЙМАТЕРIАЛИ»
05468794

65033 М.ОДЕСА
ВУЛ. ОНЕЖСЬКА, БУД. 5
(0482) 329075 (0482) 329075

4. Міжміський код, телефон та
факс емітента
5. Електронна поштова адреса
utsmodessa@emitent.net.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, utsmodessa.informs.net.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомостi про прийняття рiшення про
попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв
2. Текст повідомлення
дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення

По другому питанню надійшла пропозиція обрати Головою зборів
Дубініна Сергія Івановича, для оформлення протоколу зборів обрати
секретарем зборів Лаврінчук Ларису Іванівну. Інших пропозицій не
надійшло. По третьому питанню: регламент проведення зборів затвердити. По четвертому питанню: Річний звіт Товариства затвердити. По
сьомому питанню: основні напрямки діяльності на 2017 рік затвердити.
По восьмому питанню: звіт наглядової ради та висновки ревізійної комісії
затвердити. По дев'ятому питанню:Товариство в 2016р. спрацювало
збитково. Дивіденди не нараховуються і не виплачуються. По десятому
питанню: затвердити нову редакцію Статуту Товариства. По одинадцятому питанню: затвердити Положення про загальні збори, наглядову раду,
виконавчий орган і ревізійну комісію у новій редакції. По дванадцятому
питанню: прийнято рішення припинити повноваження членів наглядової
ради Дубініна Сергія Івановича, Василенка Віктора Афоновича, Женікова
Олега Вадимовича, Кулешової Оксани Анатоліївни та Фендрікової
Анжели Анатоліївни.
. По тринадцятому питанню: обрати членами наглядової ради Ландика
Андрія Валентиновича, Ландика Валентина Івановича, Ландик Неллі
Володимирівну, Кирпиченко Олену Олександрівну, Дубініна Сергія
Івановича. По чотирнадцятому питанню: припинити повноваження членів
ревізійної комісії Стаценко Ірини Сергіївни, Демидової Тетяни Сергіївни,
Буткова Валерія Олександровича.
По п’ятнадцятому питанню: обрати членами ревізійної комісії Стаценко
Ірину Сергіївну, Удоденко Вікторію Ігорівну, Женікова Олега Вадимовича.
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 підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
5996
6073
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1160
1584
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
919
919
Сумарна дебіторська заборгованість
1564
1187
Грошові кошти та їх еквіваленти
72
24
Власний капітал
5505
5492
Статутний капітал
2646
2646
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
213
203
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
--Поточні зобов'язання і забеспечення
494
581
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,00
-0.27660230
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,00
-0.27660230
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
882133
882133
Цінні папери власних випусків,
викуплені протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду
Генеральний директор _________ Плевачук Олексiй Анатолiйович

значних правочинiв: 25.04.2018р.
найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори Товариства
вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: схвалено значнi правочини, за якими ринкова вартiсть послуг, що є предметом
такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними рiчної фiнансової звiтностi, якi можуть вчинятися Товариством
протягом року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами.
гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 20 000 000,00 (двадцять
мiльйонiв) грн
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 2968,8 тис.грн
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках): 673,67
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 53122 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 53056шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 39288 шт. , «проти»
прийняття рiшення - 13373шт., «утримався» вiд прийняття рiшення - 395 шт.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________ Мкртумян Лiпарiт Едiкович
			
М.П.

303

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 27 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
«Черкаський»
Річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента : Публiчне акцiонерне товариство
«Черкаський», ідентифікаційний код юридичної особи 05390017, місцезнаходження: 19836, Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Рецюкiвщина, міжміський код та телефон емітента (04738) 9-22-33.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії : 27.04.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію : http://cherkasskiy.pat.ua/.
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності : Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «Український корпоративний аудит», 33620564.
5. Інформація про загальні збори: Річні загальні збори. Дата.
19.04.2017. Кворум. 98,8609%.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:1.Обрання

членiв лiчильної комiсiї Загальних зборів.2.Обрання секретаря Загальних
зборiв.3.Затвердження рiчного звiту товариства. 4.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) товариства.5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу. 6.Внесення змiн до статуту. Затвердження статуту товариства в новiй редакцiї. 7.Припинення повноважень члена Наглядової ради. 8.Обрання та припинення повноважень (відкликання) членiв наглядової ради, затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з членами наглядової ради. 9.Попереднє схвалення значних
правочинiв. Пропозицiї вiд акцiонерiв до перелiку питань порядку денного
не надходили.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного і попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
Директор
Петров М.В.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

- обрано на посаду члена наглядової ради Озанян Галуста Вагенаковичаакціонер Товариства, паспорт серія КЕ № 809443, виданий Київським РВ
УМВС України в Одеськiй обл. 24.09.1997 р. Посадова особа призначена на
3 роки, протягом останніх п'яти років своєї діяльності обіймала посаду- Головний iнженер проекту ПАТ «ОЗРСВ», непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 3.1994% .
- обрано на посаду члена наглядової ради Оржеховського Василя
Миколайовича-акціонер Товариства, паспорт серія КЕ № 684050, виданий
Центральним РВ УМВС України в Одеськiй обл. 25.07.1997 р. Посадова особа призначена призначена на 3 роки, протягом останніх п'яти років своєї діяльності обіймала посаду- Директор ДП «Модельний», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі
Товариства 0.3685% .
- обрано на посаду члена наглядової ради Дикова Сергія Вікторовичапредставника акціонера Товариства Заремби Василя Григоровича, Згоди на
розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа призначена призначена на 3 роки, протягом останніх п'яти років своєї діяльності обіймала посаду- директор ДП «Технокомплекс», непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 0% .
- обрано на посаду члена наглядової ради Красножон Анатолiя
Дмитровича-акціонер товариства, паспорт серія КК № 492728, виданий
Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеської обл. 19.07.2000 р. Посадова
особа призначена призначена на 3 роки, протягом останніх п'яти років своєї
діяльності обіймала посаду- начальник вiддiлу ПАТ «ОЗРСВ», непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 1.3826% .
- обрано на посаду члена наглядової ради Добрянського Бориса Васильовича- акціонер Товариства, паспорт серія КЕ № 848693, виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 24.11.1999 р. Посадова особа
призначена призначена на 3 роки, протягом останніх п'яти років своєї діяльності обіймала посаду- заступник начальника цеху ПАТ «ОЗРСВ», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному
капіталі Товариства 0.0904% .
- обрано на посаду члена наглядової ради Локайчука Валерiя Федоровича – акціонер Товариства, паспорт серія КМ № 851089, виданий Приморським
РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 23.08.2013 р. Посадова особа призначена призначена на 3 роки, протягом останніх п'яти років своєї діяльності обіймала посаду- президент ПФ «Коммерсанть», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства
8.8866% .
- обрано на посаду члена наглядової ради Чубiнiдзе Йосипа Апполоновича- акціонер Товариства,паспорт серія КЕ № 083940, виданий Iллiчiвським РВ
ОМУ УМВС України в Одеської обл. 10.11.1995 р. Посадова особа призначена
призначена на 3 роки, протягом останніх п'яти років своєї діяльності обіймала
посаду- старший майстер ПАТ «ОЗРСВ»», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства
0.023%.
Протоколом засідання наглядової ради ПАТ «ОЗРСВ» від
25.04.2018 року
-призначено на посаду Голови Наглядової ради Оржеховського Василя
Миколайовича, паспорт серія КЕ № 684050, виданий Центральним РВ УМВС
України в Одеськiй обл. 25.07.1997 р. Посадова особа призначена на 3 роки.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правління
_________
В.Г. Заремба
М.П. (підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
26.04.2018

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДIАЛЬНОСВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТIВ»

2. Код за ЄДРПОУ 05748890
3. Місцезнаходження 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул.Бугаївська, 21
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 7965153
5. Електронна поштова адреса 05748890@pjsc.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.ozrsv.pjsc.od.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ Рішення про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Протоколом загальних зборів акціонерів ПАТ «ОЗРСВ» від
25.04.2018 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб
емітента, зокрема:
- припинено повноваження члена наглядової ради Озанян Галуста Вагенаковича, паспорт серія КЕ № 809443, виданий Київським РВ УМВС України
в Одеськiй обл. 24.09.1997 р., у зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 22.03.2017 року, непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 3.1994% .
- припинено повноваження члена наглядової ради ради Оржеховського
Василя Миколайовича-акціонер Товариства, паспорт серія КЕ № 684050, виданий Центральним РВ УМВС України в Одеськiй обл. 25.07.1997 р.., у зв’язку
з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 22.03.2017 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 0.3685%
- припинено повноваження члена наглядової ради Дикова Сергія
Вікторовича-представника акціонера Товариства Заремби Василя Григоровича, Згоди на розкриття паспортних даних не надано у зв’язку з переобранням.
Посадова особа перебувала на посаді 22.03.2017 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 0% .
- припинено повноваження члена наглядової ради Красножон Анатолiя
Дмитровича, паспорт серія КК № 492728, виданий Iллiчiвським РВ ОМУ
УМВС України в Одеської обл. 19.07.2000 р., у зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 22.03.2017 року, непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 1.3826% .
- припинено повноваження члена наглядової ради Добрянського Бориса
Васильовича, паспорт серія КЕ № 848693, виданий Малиновським РВ ОМУ
УМВС України в Одеськiй обл. 24.11.1999 р., у зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 22.03.2017 року, непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 0.0904% .
- припинено повноваження члена наглядової ради Локайчука Валерiя Федоровича, паспорт серія КМ № 851089, виданий Приморським РВ ОМУ УМВС
України в Одеськiй обл. 23.08.2013 р, у зв’язку з переобранням. Посадова
особа перебувала на посаді з 22.03.2017 року ,непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства
8.8866%.
- припинено повноваження члена наглядової ради Чубiнiдзе Йосипа Апполоновича, паспорт серія КЕ № 083940, виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС
України в Одеської обл. 10.11.1995 р., у зв’язку з переобранням. Посадова
особа перебувала на посаді з 22.03.2017 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства
0.023% .
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИідентифікаційний код юридичної СТВО "ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ",
особи, місцезнаходження,
03569120, вул. Саперноміжміський код і телефон
Слобiдська,25, м. Київ, Голосiївський,
емітента.
03039, 044 5694901
2. Дата розкриття повного тексту 26.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
3. Адреса сторінки в мережі
http://emitent.tetra-studio.com.ua/hpp
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію.
4. Найменування, ідентифікацій- Товариство з обмеженою відповідальний код юридичної особи - ауди- ністю «Аудиторська компанія
торської фірми (П.І.Б. аудитора - "ЗЕЛЛЕР», 31867227
фізичної особи - підприємця),
якою проведений аудит
фінансової звітності.
5. Інформація про загальні збори .
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 20.04.2017 року. Кворум
зборів: 99,34% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звіт Правління
про роботу Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту. 2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 р. та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт та висновки
Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту. 4. Затвердження результатів діяльності
Товариства за 2016 р. 5. Визначення порядку розподілу прибутків та
строків покриття збитків Товариства. 6. Зміна типу та найменування
Товариства. 7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8. Затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради. 10. Обрання членів Наглядової ради. 11. Затвердження умов
трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. 12. Обрання особи, яка уповноважується на
підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної
комісії. 14. Обрання членів ревізійної комісії. 15. Затвердження умов
трудових договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. 16. Обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії. 17. Прийняття рішення про викуп в акціонерів акцій за згодою власників цих
акцій.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Наглядова Рада Товариства.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: не
проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Звіт правління про роботу Товариства за 2016 рік ЗАТВЕРДИТИ.
Баланс за 2016 р., Звіт про фінансові результати за 2016 р., Звіт про рух
грошових коштів за 2016 р., Звіт про власний капітал за 2016 р.
ПАТ «ХПП» ЗАТВЕРДИТИ.
2. Звіт Наглядової Ради за 2016 р. ЗАТВЕРДИТИ. Рішення Наглядової
Ради, прийняті в проміжок часу між Загальними зборами акціонерів

ЗАТВЕРДИТИ.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії з а 2016 рік ЗАТВЕРДИТИ.
4. Результати діяльності ПАТ за 2016 р. ЗАТВЕРДИТИ.
5. Не проводити нарахування дивідендів, в зв’язку з отриманням збитків
за звітний період.
6. Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на
Приватне акціонерне товариство та назву з Публічного акціонерного
товариства «Харчопродпакування» на Приватне акціонерне товариство
«Харчопродпакування».
7. Статут Товариства у новій редакції ЗАТВЕРДИТИ. Уповноважити
Голову Правління Товариства Аксьонова Віталія Тимофійовича підписати
нову редакцію Статуту.
8. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.
Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.
Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Затвердити Положення про Загальні збори Товариства. Затвердити
Положення про інформацію Товариства.
9. Припинити повноваження осіб, що входять до складу Наглядової ради
Товариства ПАТ, а саме: 1. ТОВ «Нові Медіа Перспективи», акціонер –
юридична особа, код за ЄДРПОУ 30306295. 2. Рева Олег Віталійович,
акціонер – фізична особа. 3. Голубов Андрій Юрійович, акціонер –
фізична особа.
10. ОБРАТИ до складу Наглядової ради трьох осіб, а саме:
1. Реву Олега Віталійовича – Акціонера Товариства. 2. Голубова Андрія
Юрійовича – Акціонера Товариства. 3. Гребіня Дмитра Михайловича Представника Акціонера Товариства – Товариства з обмеженою
відповідальністю «Нові Медіа Перспективи».
11. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членами
Наглядової ради – фізичними особами, а саме виконання ними своїх
обов’язків на безоплатній основі.
12. Уповноважити Голову Правління Товариства Аксьонова Віталія
Тимофійовича підписати трудові договори з фізичними особами членами
Наглядової ради Товариства.
13. Припинити повноваження осіб, що входять до складу Ревізійної
комісії Товариства, а саме: 1. Завадський Владислав Юхимович,
акціонер – фізична особа. 2. ТОВ «СТУДІЯ ПАРАДАЙЗ ПІКЧЕРЗ»,
акціонер – юридична особа, код за ЄДРПОУ 30575048. 3. ТОВ «АРМАДА
КОНСАЛТИНГ», акціонер – юридична особа, код за ЄДРПОУ 30675118.
14. ОБРАТИ до складу Ревізійної комісії трьох осіб, а саме:
1. Завадського Владислава Юхимовича – Акціонера Товариства.
2. Бондаренка Марка Володимировича – Представника Акціонера
Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «СТУДІЯ
ПАРАДАЙЗ ПІКЧЕРЗ. 3. Голубова Юрія Йосиповича – представника
Акціонера Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю
«АРМАДА КОНСАЛТИНГ».
15. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членами
Ревізійної комісії – фізичними особами, а саме виконання ними своїх
обов’язків на безоплатній основі.
16. Уповноважити Голову Правління Товариства Аксьонова Віталія
Тимофійовича підписати трудові договори з фізичними особами членами
Ревізійної комісії Товариства.
17. РІШЕННЯ НЕ УХВАЛЕНЕ.
Причини, чому загальні збори не відбулися: відбулися.
6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ №1»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ №1»
2. Код за ЄДРПОУ: 04012218
3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 468-84-60, (044) 463-94-26
5. Електронна поштова адреса: ZZBV-1@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://zzbv-1.emitents.net.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
25.04.2018 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Михаль-

чишина Василя Дмитровича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2018 р. (Протокол від
25.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала
на посаді Члена (Голови) Наглядової ради Товариства з 09.09.2016 р.
У зв'язку з припиненням повноважень як члена Наглядової ради, припинено повноваження, як Голови Наглядової ради.
25.04.2018 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Рудень
Таїсії Андріївни. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2018 р. (Протокол від 25.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена
Наглядової ради Товариства з 09.09.2016 р.
25.04.2018 року загальними зборами акціонерів Товариства прийня-
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то рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Рудя Володимира Миколайовича. Підстава такого рішення: рішення загальних
зборів акціонерів Товариства від 25.04.2018 р. (Протокол від
25.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала
на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 09.09.2016 р.
У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень посадової особи на
посадіі члена Правління, Наглядовою радою Товариства 25.04.2018 р.
прийнято рішення обрати (продовжити термін дії повноважень) на посаду члена Правління Товариства Салату Володимира Iвановича з
25.04.2018 р. Підстава рішення - рішення Наглядової ради Товариства
від 25.04.2018 р. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора з виробництва.
У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень посадової особи на
посадіі члена Правління, Наглядовою радою Товариства 25.04.2018 р.
прийнято рішення обрати (продовжити термін дії повноважень) на посаду члена Правління Товариства Гараська Сергія Григоровича з
25.04.2018 р. Підстава рішення - рішення Наглядової ради Товариства
від 25.04.2018 р. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: заступник директора, iнженер енергетик.
У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень посадової особи на
посадіі члена Правління, Наглядовою радою Товариства 25.04.2018 р.
прийнято рішення обрати (продовжити термін дії повноважень) на посаду члена Правління Товариства Яремчук Любов Юрiївну з
25.04.2018 р. Підстава рішення - рішення Наглядової ради Товариства
від 25.04.2018 р. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера.
Загальними зборами акціонерів Товариства 25.04.2018 р. прийнято
рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Солстрой», Михальчишина

Василя Дмитровича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2018 р. (Протокол від 25.04.2018 р.).
Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних
даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник Генерального директора, головний інженер.
Загальними зборами акціонерів Товариства 25.04.2018 р. прийнято
рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Солстрой», Рудень Таїсiю
Андрiївну. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2018 р. (Протокол від 25.04.2018 р.). Термін,
на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних
посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: начальник юридичного вiддiлу.
Загальними зборами акціонерів Товариства 25.04.2018 р. прийнято
рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Солстрой», Рудя Володимира Миколайовича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів
акціонерів Товариства від 25.04.2018 р. (Протокол від 25.04.2018 р.).
Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних
даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник головного
iнженера.
Наглядовою радою Товариства 25.04.2018 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Михальчишина Василя Дмитровича.
Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від
25.04.2018 р. (Протокол від 25.04.2018 р.). Термін, на який обрано: на
3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за
останні п'ять років: заступник Генерального директора, головний інженер.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правлiння
Бєлуха Ю.В. 26.04.2018

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЮЖНИЙ”
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
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИемітента, ідентифікаційний код СТВО "ЮЖНИЙ", 00413417, 68262
згідно з Єдиним державним
Одеська область Саратський р-н село
реєстром юридичних осіб,
Розiвка вул. Радянська, 4,
фізичних осіб - підприємців та (04848)4-42-39
громадських формувань,
місцезнаходження, міжміський
код та телефон емітента
2. Дата розкриття повного
26.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.00413417.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ЄДРПОУ аудиторської фірми
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА
(П. І. Б. аудитора - фізичної
ФІРМА "БРІК", 33865551
особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової
звітності
5. Інформація про загальні
Черговi загальнi збори акцiонерiв
збори (розділ заповнюється у
вiдбулися 28.04.2017
випадку, якщо емітент - акціоПорядок денний (перелiк питань, що
розглядалися на загальних зборах):
нерне товариство)
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї.
2. Обрання Голови та секретаря
Загальних зборiв, затвердження
порядку ведення (регламенту) рiчних
Загальних зборiв Товариства.
3. Звiт Голови правлiння про
пiдсумки фiнансово-господарської
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дiяльностi за 2016 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Визначення напрямкiв роботи на 2017
рiк.
4. Звiт Наглядової ради Товариства та
прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства
та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту
(фiнансової звiтностi) Товариства за
2016 рiк.
7. Затвердження розподiлу прибутку
(збиткiв) Товариства за 2016 рiк.
Розгляд питання щодо виплати
дивiдендiв.
8. Обрання членiв Наглядової Ради
Товариства, затвердження умов
договорiв, що укладатимуться з
ними, встановлення розмiру їх
винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання
договорiв з членами Наглядової
ради.
9. Прийняття рiшення про попереднє
схвалення значних правочинiв, якi
вчинятимуться Товариством в ходi
поточної господарської дiяльностi
згiдно дiючого законодавства
України.
Iнших пропозицiй до порядку денного
не надходило. Всi питання по
порядку денному розглянутi в
повному обсязi. Рiшення затвердженi.
Позачерговi загальнi збори
акцiонерiв вiдбулися 17.10.2017
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Порядок денний (перелiк питань, що
розглядалися на загальних зборах):
1. Про обрання членiв Лiчильної
комiсiї.
2. Про змiну типу та найменування
ПАТ “ЮЖНИЙ”.
3. Про вiдкликання колегiального
виконавчого органу - Правлiння, про
створення одноосiбного виконавчого
органу - директора.
4. Про внесення змiн та доповнень до
Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та його
державну реєстрацiю.
5. Про надання повноважень
виконавчому органу щодо здiйснення
всiх необхiдних дiй для проведення
процедури державної реєстрацiї

Статуту Товариства, що викладений у
новiй редакцiї. Про надання виконавчому органу права уповноважувати
третiх осiб з питань проведення
процедури державної реєстрацiї
Статуту Товариства, що викладений
в новiй редакцiї, та внесення змiн та
доповнень до вiдомостей ПАТ
“ЮЖНИЙ”, якi мiстяться в ЄДРПОУ.
Проведення позачергових загальних
зборiв iнiцiювала Наглядова рада
Товариства. Iнших пропозицiй до
порядку денного не надходило. Всi
питання по порядку денному
розглянутi в повному обсязi. Рiшення
затвердженi.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Товариство з додаткокод за ЄДРПОУ, місцезнаходженвою вiдповiдальнiстю
ня, міжміський код та телефон
«Баштанський сирзаемітента
вод», код ЄДРПОУ 00446500, місце
знаходження: 56100, Миколаївська обл.,
Баштанський р-н, м. Баштанка, вул. Заводська, буд. 4, тел. (05158) 2-68-43
2. Дата розкриття повного тексту 26.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Ін- http://milkalliance.com.ua/company/
тернет, на якій розміщено регу- inform/bashtanskij-sirzavod/
лярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
аудиторської фірми (П. І. Б. ауди- ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТ
тора - фізичної особи - підприєм- КОНСАЛТИНГ ГРУП», 35316245
ця), якою проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів - чергові. Дата
(розділ заповнюється у випадку, проведення: 03.04.2017 року. Кворум
якщо емітент - акціонерне това- зборів: 100,00% від загальної кількості
голосуючих акцій.
риство)
Порядок денний ЗЗА: 1. Обрання Лiчильної комiсiї; 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 3. Звiт Правлiння Товариства
за 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння; 4. Звiт
Наглядової ради Товариства за 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради; 5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2016 р.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства; 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 р.; 7. Розподiл прибутку i збиткiв за 2016 р.; 8. Про припинення повноважень членiв Наглядової
ради Товариства; 9. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства; 10. Прийняття рiшення про припинення Публiчного акцiонерного товариства «Баштанський сирзавод» шляхом перетворення в Товариство з додатковою
вiдповiдальнiстю «Баштанський сирзавод»; 11. Затвердження плану, порядку
та умов здiйснення перетворення ПАТ «Баштанський сирзавод» в ТДВ «Баштанський сирзавод»; 12. Затвердження порядку та умов обмiну акцiй на частки в статутному капiталi Товариства-правонаступника; 13. Призначення комiсiї
з припинення (перетворення) ПАТ «Баштанський сирзавод». Пропозицiї до
перелiку питань порядку денного не надходили. Результати розгляду: З 1-го
питання: Обрали Лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб. З 2-го питання: Обрали
голову та секретаря зборів. З 3-го питання: : Затвердили Звiт правлiння Товариства про за 2016 р. З 4-го питання: Затвердили Звiт Наглядової ради за
2016 р. З 5-го питання: Затвердили висновки Ревiзiйної комiсiї про достовiрнiсть
рiчного звiту за 2016 р. З 6-го питання: Затвердили рiчний звiт Товариства за
2016 р. З 7-го питання: Вирішили залишити прибуток за результатами
дiяльностi у 2016 р. у розпорядженнi Товариства. З 8-го питання: Припинили
повноваження членiв Наглядової ради Товариства. З 9-го питання: Обрали
Наглядову ради в кiлькостi 5 (п’яти) осiб. З 10-го питання: Припинили дiяльнiсть
ПАТ «Баштанський сирзавод» шляхом його перетворення у ТДВ «Баштанський сирзавод». З 11-го питання: Затвердили план, порядок та умови
здiйснення перетворення ПАТ «Баштанський сирзавод» в ТДВ «Баштанський
сирзавод». З 12-го питання: Затвердили порядок та умови обмiну акцiй
ПАТ «Баштанський сирзавод» на частки в статутному капiталi ТДВ «Баштанський сирзавод». З 13-го питання: Призначили комiсiю з припинення (перетворення) ПАТ «Баштанський сирзавод» у складi 3-х осіб.

Вид загальних зборів - позачергові.
Дата проведення: 28.07.2017 року. Кворум зборів: 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Порядок денний позачергових ЗЗА: 1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв;
2. Обрання голови та секретаря зборів; 3. Затвердження звiту комiсiї з припинення (перетворення) ПАТ «БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД»; 4. Затвердження передавального акту ПАТ «БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД».
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Iнiцiювала
проведення позачергових загальних зборiв - Наглядова Рада.
Результати розгляду питань порядку денного: З 1-го питання: Обрали
Лiчильну комiсiю у складi 3-х осіб. З 2-го питання: Обрали голову та секретаря зборів. З 3-го питання: Затвердили звiт комiсiї з припинення ПАТ «Баштанський сирзавод». З 4-го питання: Затвердили передавальний акт
комiсiї з припинення (перетворення) ПАТ «Баштанський сирзавод».
6. Інформація про дивіденди.
За результатами
У звітному періоді
звітнього періоду
за простими за привіле- за прости- за привілеакціями
йованими ми акціями йованими
акціями
акціями
Сума нарахованих
0
0
0
0
дивідендів, грн.
0
0
0
0
Нарахувані
дивіденди на одну акцію, грн.
Сума виплачених/
0
0
62139072.03 8965800.00
перерахованих дивідендів, грн.
Дата складання пе19.01.2017 19.01.2017
реліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата (дати) перера- 04.07.2017/ 04.07.2017/
хування дивідендів 62139072.03 8965800.00
через депозитарну
грн.
грн.
систему із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам
із зазначенням сум
(грн) перерахованих/
відправлених дивідендів на відповідну
дату
Опис
Рішення про виплату дивідендів було прийнято позачерговими ЗЗА від 28.12.2016 р. Сума дивiдендiв, що
пiдлягає виплатi - 71104872,03 грн., що на 1 просту
акцiю
складає
244,
6208282354
грн.
на
1 привiлейованну акцiю – 25 грн. Дата складання
перелiку осiб, що мають право на отримання
дивiдендiв: 19.01.2017 р. Станом на 31.12.2017р.
дивiденди виплаченi.
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Приватне акцiонерне товариство
«Комiнтерн»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2017 рік
емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Приватне
акцiонерне товариство «Комiнтерн», 00856907, Україна, 19911, Черкаська обл. Чорнобаївський р-н., селище Привітне, 0473922845
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: em00856907.ab.ck.ua
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Кооп-Аудит»,
21385106

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань, місцезнаходження, міжміський код та телефон

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДIАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬ
НИХ ВЕРСТАТIВ», 05748890, 65005 Одеська область Малиновемітента

ський р-н м. Одеса вул.Бугаївська, 21, (048) 7965153
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.ozrsv.pjsc.od.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності
АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ЮРЕЕКС-АУДІТ» МАЛЕ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО., 21026966
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент - акціонерне товариство)Черговi загальнi збори акцiонерiв
вiдбулися 22.03.2017 ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ: 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, прийняття
рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань
порядку проведення загальних зборiв. 3. Звiт Правлiння про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та його затвердження. 4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та
балансу Товариства за 2016 рiк та його затвердження. 5. Звiт Наглядової
ради Товариства про дiяльнiсть у 2016 роцi та його затвердження. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту
Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу Товариства. 7. Затвердження
рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 9. Затвердження
рiчних результатiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств Товариства за 2016
рiк. 10. Затвердження рiшень Наглядової ради та Правлiння Товариства,
прийнятих ними у перiод мiж Загальними зборами. 11. Прийняття рiшення
про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 13. Затвердження умов
цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв
(контрактiв) з членами Наглядової ради. 14. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 15. Обрання
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 16. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Правлiння Товариства. 17. Обрання
голови та членiв Правлiння Товариства. 18. Прийняття рiшення про викуп
Товариством розмiщених ним акцiй.
Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого
рiшенням наглядової ради Товариства, не надходило. Змiни до порядку
денного не вносились. Результати розгляду питань порядку денного: По
питанням № 1-11,13,14,16-18 порядку денного загальними зборами
акцiонерiв Товариства рiшення прийнятi «за» ОДНОГОЛОСНО По питанням № 12,15, що передбачає кумулятивне голосування, обрана необхiдна
кiлькiсть членiв органiв Товариства, вiдповiдно до Статуту. Позачерговi
збори в звiтному перiодi не скликались i не проводились
6. Інформація про дивіденди Рiшення загальних зборiв - Збитки покривати в порядку їх першочерговостi за рахунок прибутку майбутнiх
перiодiв в порядку визначеному чинним законодавством.
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5. Інформація про загальні збори:
11.04.2017 р. проведено річні загальні збори. Порядок денний:
Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв. Звiт директора про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 р. та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. Звiт
Наглядової ради про роботу за 2016 р. Звiт Ревiзора. Затвердження
рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2016 р. Затвердження розподiлу прибуткiв (покриття збиткiв) за 2016 р., та затвердження нормативiв розподiлу прибуткiв на 2017 рiк. За наслiдками
розгляду звiти наглядової ради, виконавчого органу та ревiзора
затвердженi. По всiх питаннях прийнято рiшення i голосували «за» одноголосно
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»

2. Код за ЄДРПОУ 19015719
3. Місцезнаходження 02068, Україна, м. Київ, вул. Ревуцького, 12/1,
4. Міжміський код, телефон та факс 044 570-21-86
5. Електронна поштова адреса pozniaky@mbk.biz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.pozniaky.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення
26 квітня 2018р. річними загальними зборами Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів,
а саме:
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: Попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як
одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує
25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 7 000 000,00 грн. (сім мільйонів гривень), та які відповідають наступним критеріям:
- отримання Товариством кредитів, позик;
- придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших
ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства, в тому числі замовлення ремонтних та монтажних робіт, оформлення правовстановлюючих документів на об’єкти рухомого та
нерухомого майна Товариства, та що продаються/придбаваються Товариством.
Гранична сукупність вартість правочинів: 7 000 000,00 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності: 6 894 000,00 грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності (у відсотках): 101,53757%.
Станом на 20 квітня 2018р. (дата складання переліку акціонерів, які
мають право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосуючих акцій становить 2 301 170 шт.Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, становить: 2 237 806 шт.Кількість
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення
2 237 806 шт.Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0 шт. Додаткові критерії для віднесення правочину до
значного правочину не передбачені законодавством, статутом не
визначені.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління Новицька Л.П. підпис, м. п. 26.04.2018 р.

№81, 27 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ за 2017 рік

Приватне акціонерне
товариство «Володарка», місцезнаходження 21001,
1.Повне найменування емітента:

м.Вінниця, проспект Коцюбинського б.39, код за ЄДРПОУ: 05502381, міжміський код та телефон (0432)276070.
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018 року.
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://www.05502381.pat.ua
4.Аудитор: ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», ЄДРПОУ
37024556.
5.Чергові загальні збори товариства відбулися 5.04.2017року. Кворум
зборів 77,914%. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членів лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішень з питань порядку
проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки
Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії. 5. Звіт Наглядової
ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження
річного звіту Товариства за 2016 рік. 7. Про розподіл прибутку (покриття
збитку) за 2016 рік. 8. Прийняття рішення про зміну типу і найменування
Товариства. 9. Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту. 10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень
Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про виконавчий орган». 11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови
та членів Наглядової ради. 12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень. 13. Обрання членів Наглядової ради
Товариства. 14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови
та членів Ревізійної комісії. 15. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень. 16. Обрання членів Ревізійної комісії.
17. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. 18. Обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та
Ревізійної комісії. ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ: Затверджено Звіти Директора,
Наглядової Ради, Ревізійної комісії, річний звіт Товариства, розподіл прибутку за 2016 рік. Прийнято рішення про: зміну типу Товариства з публічного на приватне, внесення змін до Статуту та Положень. Обрано членами Наглядової ради Гавриша Л.Т., Палагнюк Н.К., Заічко Є.В.,
Благодира Л.Т., Гавриша Т.Л., Плиту Г.С., Романюк Л.В., Гавриша Р.Л. Обрано членами Ревізійної комісії: Iвчук Л.О., Коваль В.А., Зарембу Р.В. Затверджено умови договорів з обраними посадовими особами.
Змін та доповнень до порядку денного не вносилося. Позачергові загальні зборине скликалися.
6. Інформація про дивіденди. Загальні збори від 16.04.2016 року прийняли рішення про виплату дивідедів за 2015 рік. Дата складення переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів 01.05.2016 року. Дата
початку виплати дивідендів 01.06.2016 року. Сума нарахованих дивідендів за 2015 рік - 1308900 грн, з розрахунку на одну акцію 5,74 грн. Дата
закінчення виплати дивідендів 01.12.2016 року. У звiтному перiодi
здiйснювалася виплата залишку неотриманих дивiдендiв за результатами 2015 року в сумi 2,0 тис.грн на протязi року. Загальні збори акціонерів
товариства від 05.04.2017 року прийняли рішення за попередній 2016 рік
дивіденди не виплачувати.

Повідомлення про виникнення особливої інформації: Повідомлення про виникнення особливої інформації: Повне найменування емітента;

П риватне
акцiонерне
товариство
«Йосипiвське»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 13546717;

Місцезнаходження емітента:13642 Житомирська обл. Ружинський р-н
с. Йосипiвка вул.Грушевського, б.1; Міжміський код, телефон та факс емітента: 04138 9-22-35; Електронна поштова адреса емітента: ios@emzvit.
com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.uosipivka.ho.ua;Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
2. Текст повідомлення: За рішенням загальних зборів акціонерів від
25.04.2018 р відбулись наступні зміни: Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї
Бондарчука Григорiя Миколайовича (не дав згоди на розкриття паспортних даних) припинено 25.04.2018 р.в зв»язку iз необхiднiстю переобрати ревiзiйну
комiсiю товариства . Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,18142
%.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок,
протягом якого особа перебувала на посадi - з 15.04.2015 р. Повноваження
Члена ревiзiйної комiсiї Шалинської Вiкторiї Миколаївни(не дала згоди на роз-

ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА
КОМПАНIЯ «ГРАНД-ПОЛIС»

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 СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "ГРАНД-ПОЛIС"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32909477
емітента
3. Місцезнаходження емітента
03151 м. Київ вул. Народного
ополчення, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс 0443320479 0443320479
емітента
5. Електронна поштова адреса
info@grandpol.kiev.ua.
емітента
6. Адреса сторінки в мережі
http://www.zvitnist.com.ua/32909477
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
ВIдомостi про прийняття рiшення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв
2. Текст повідомлення
26.04.2018 Загальними зборами акцiонерiв прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, з дати прийняття рiшення, предметом яких
може бути майно, роботи або послуги, у тому числi угоди з нерухомiстю,
отриманням кредитiв, договори страхування, а також iншi угоди, або залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi,
сукупна гранична вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв
за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, а саме - iз
граничною сукупною вартiстю за кожним iз таких договорiв 10 000 000,00
(десять мiльйонiв) гривень. Надати повноваження щодо пiдписання таких
значних правочинiв, з правом передоручення головi виконавчого органу
Товариства на строк з 26 квiтня 2018 року по 25 квiтня 2019 року включно. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi 18780тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi - 53,24814%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй
44660000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у
загальних зборах - 26 769 216шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 26 769 216шт. та «проти» 0 шт. прийняття рiшення.
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 ____________ Мiрошник Лариса Дмитрiвна
			
М.П.

криття паспортних даних) припинено 25.04.2018 р. в зв»язку iз необхiднiстю
переобрання ревiзiйної комiсiї товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом
якого особа перебувала на посадi - з 15.04.2015 р. Голова ревiзiйної комiсiї
Бондарчук Григорiй Миколайович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 25.04.2018 р. в зв»язку iз необхiднiстю оюрати ревiзiйну комiсiю
товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.18142% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв пенсiонер, голова ревiзiйної комiсiї. Рiшення прийнято 25.04.2018 р. загальними
зборами акцiонерiв товариства та засiданням ревiзiйної комiсiї товариства вiд
25.04.2018 р.. Член ревiзiйної комiсiї Шалинська Вiкторiя Миколаївна (не дала
згоди на розкриття паспортних даних) обрано 25.04.2018 р. в зв»язку iз
необхiднiстю обрання ревiзiйної комiсiї. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв головний бухгалтер 3. Підпис: Директор Орлюк Сергiй Валерiйович,
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 25.04.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Публiчне
акцiонерне товариство «Кiровоградолiя».
I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента:

2. Код за ЄДРПОУ: 00373869. 3. Місцезнаходження: 25030, м. Кропивницький,
вул. Урожайна, 30. 4. Міжміський код, телефон та факс: (0522) 390-128, 245‑978.
5. Електронна поштова адреса: r.uschapovsky@kernel.ua. 6. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://kirovogradoliya.pat.ua/. 7.Вид особливої інформації: зміна складу
посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
25.04.2018 на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Кіровоградолія»
прийняті наступні рiшення: припинити повноваження членів наглядової ради
товариства Лук’яненко Вікторії Олександрівни (представник акціонера –
ТОВ «Кернел-Капітал», Усачової Анастасії Іванівни, (представник акціонера –
ТОВ «Кернел-Капітал»), Ковальчука Юрія Валентиновича (представник акціонера – ТОВ «Кернел-Капітал»), Ласкаржевського Владислава
Олександровича – незалежний член наглядової ради (незалежний директор);
Бобошка Івана Олексійовича - незалежний член наглядової ради (незалежний

Приватне
акцiонерне товариство
“Iнвестицiйно-фiнансовий
консалтинг”

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
"Iнвестицiйно-фiнансовий
консалтинг"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33792667
емітента
3. Місцезнаходження емітента
03040 м. Київ
просп. Голосiївський, буд.70
4. Міжміський код, телефон та факс +38 (094) 925 09 59 вiтсутнiй
емітента
5. Електронна поштова адреса
nesterenko@ifc.ip-pluss.com
емітента
6. Адреса сторінки в мережі
infinkon.at.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну власникiв акцiй
яким належить 10 і більше відсотків
простих акцій акціонерного
товариства
2. Текст повідомлення
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером 25.04.2018 р. Частка
акціонера Приватне акцiонерне товариство «КУА «Альтера Ессет
Менеджмент»(Закритий недиверсифiкований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Альтера Перший»), Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру 32856284-2330064 , місцезнаходження м.Київ пр-т Голосіївський,буд.70,оф.403 у загальній кількості акцій
змінилася з 14.009% до 14.018%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 14.009% до 14.018%. Дата повідомлення
емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером 25.04.2018 р. Частка акціонера Товариство з
додатковою відповідальністю»Страхова компанія»Траст Україна», Код за
ЄДРПОУ 37954854, місцезнаходження м.Київ вул. Артема, буд.60, оф.408
у загальній кількості акцій змінилася з 16.271% до 16.242%, у тому числі
частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 16.271% до
16.242%.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ____________ Григоренко Олена Анатолiївна
			
М.П.
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директор), які перебували на своїх посадах з 01.01.2018; обрати з 26.04.2018
членами наглядової ради товариства на строк три роки наступних осiб: Пугача
Юрія Володимировича, Лук’яненко Вікторію Олександрівну, Усачову Анастасію
Іванівну, як представникiв акцiонера-юридичної особи Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстью «Кернел-Капiтал» (частка в статутному капiталi 99,18%).
25.04.2018 головою наглядової ради (протокол засiдання наглядової ради №б/н
вiд 25.04.2018) обрано Пугача Юрія Володимировича. Вказанi посадовi особи
особисто акцiями товариства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних
не надавали. Iншi посади, якi обрані посадові особи обiймали протягом останнiх
п’яти рокiв: Пугач Ю.В.- ТОВ «Кернел-Трейд», директор департаменту з
управлiння виробництвом (з 2011р.), директор з управлiння виробництвом (з
2015р.); директор з управлiння виробничими активами (з 2017р.);
Лук’яненко В.О.-ТОВ «Кернел-Трейд», директор з правового забезпечення (з
2011р.), Усачова А.I.- ТОВ «Кернел-Трейд», фiнансовий директор (з 2003р.).
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Директор Братуняк О. Ф. 25.04.2018

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні
1. Повне найменуван- Публiчне акцiонерне товариня емітента, код за
ство «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код ЦЗФ», код за ЄДРПОУ: 00176472; місцезнаходження: 85000, м. Добропiлля, вулиця Київська,
та телефон емітента
будинок 1; тел.: +380627727496.
2. Дата розкриття повно- 27.04.2017
го тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
3. Адреса сторінки в ме- https://dtek.com/investors_and_partners/asset/
режі Інтернет, на якій dobropolskaya/
розміщено
регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
за ЄДРПОУ аудитор- "МАКАУДИТСЕРВIС", код за ЄДРПОУ: 21994619
ської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про за- Вид загаль- Річні
гальні збори (розділ за- них зборів
повнюється у випадку, Дата прове- 21.04.2017
якщо емітент - акціо- дення
нерне товариство)
Особа, що Наглядова рада ПАТ «ДТЕК
ініціювала ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ»
проведення
загальних
зборів:
Опис
Перелік питань, що розглядалися
на загальних зборах 1. Затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв Товариства. 2. Звiт Виконавчого органу Товариства про
результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
3. Звiт Наглядової ради Товариства
за 2016 рiк.прийнято. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк. 5. Розподiл прибутку
(покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2016 роцi. Нарахування та виплата частини прибутку
(дивiдендiв) за пiдсумками роботи
Товариства у 2016 роцi. 6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів 7. Надання згоди на вчинення Товариством
правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть. 8. Обрання членів
Наглядової ради Товариства.
* - пропозицiй щодо питань порядку
денного не подавалось.
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік.
I. Основні відомості про емітента: 1. Повне найменування емітента:

П риватне
акцiонерне
товариство
«Новоград-Волинський льонозавод» , код за

ЄДРПОУ:00306006, місцезнаходження:11742 Житомирська обл-ть,
Новоргад-Волинський р-н.,с. Наталiвка, вул. Заводська буд.1; міжміський
код та телефон емітента(241) 6-99-48;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії квітня 26.04.2018року;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.nvlon.ho.ua.
4 Найменування аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Наталія», код за ЄДРПОУ: 33253896, якою
проведений аудит фінансової звітності.
5 Черговi загальнi збори акцiонерiв емітента проведені 24.04.2017
року. Перелік питань, що розглядались на загальних зборах: Обрання
лічильної комісії товариства.2.Обрання робочих органів, прийняття рі-

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВОЛИНЬ-АВТО»

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 «ВОЛИНЬ-АВТО»
2. Код за ЄДРПОУ: 03120584
3. Місцезнаходження: 43020, Луцьк, Рівненська, 145
4. Міжміський код, телефон та факс: (0332)281810, (0332)281818
5. Електронна поштова адреса: office@volyn-avto.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://volyn-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 припинення повноважень прийнято Загальними Зборами
Акціонерів 24.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рiшення Загальних Зборiв Акціонерів Товариства (Протокол вiд 24.04.2018 року) у зв’язку із припиненням повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства. Посадова особа Іскра Ігор Іванович
(не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Голови Ревізійної комісії, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:
3 роки. Нікого не обрано замість особи, повноваження якої припинено.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами
Акціонерів 24.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рiшення Загальних Зборiв Акціонерів Товариства (Протокол вiд 24.04.2018 року) у зв’язку із припиненням повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства. Посадова особа Вертійова
Антоніна Дмитрівна (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Члена Ревізійної комісії, припинила
повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Не має непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого особа
перебувала на посаді: 3 роки. Нікого не обрано замість особи, повноваження якої припинено.
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
Корольчук Ю. С.
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
(дата)

шень з питань порядку проведення загальних зборів. 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу , звіту Ревізора за 2016. Затвердження висновків ревізора за
2016 р. 4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.
5. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2016р.
6. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства. 7.Обрання членів наглядової ради товариства. 8.Затвердження
умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів. 9.Припинення повноважень ревізора товариства.
10. Обрання ревізора товариства.Пропозицiї до перелiку питань порядку денного наданi наглядовою радою: Борецьким Ю.Ф., Музичук С.К.,Гаращенко О.І. Всi питання порядку денного були розглянутi,
прийнятi та затвердженi одноголосно. Позачергові загальні збори в
2017 році не скликались, тому і не проводились.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емі- Публiчне акцiонерне
тента, ідентифікаційний код
товариство
згідно з Єдиним державним
реєстром юридичних осіб, «Пiвнiчтранс», 05523553, 65025
фізичних осіб - підприємців Одеська область Одеса 21 км. Старокиївта громадських формувань, ської дороги, 0487503838
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента
2. Дата розкриття повного 26.04.2018р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://severtrans.org.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за Товариство з обмеженою відповідальнісЄДРПОУ аудиторської фір- тю «Аудиторська Фірма»Актив»,
ми (П. І. Б. аудитора - фізич- 32635145
ної особи - підприємця),
якою проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент
- акціонерне товариство) Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 28.04.2017
Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних
зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.2. Звiт виконавчого
органу Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та його затвердження. 3. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї
Товариства по звiту та балансу Товариства за 2016 рiк та його затвердження.
4. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2016 роцi та його
затвердження.5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової
ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу Товариства. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства.7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з
урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. 8. Прийняття
рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства.10. Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової
ради.11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 12. Обрання членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства
скликанi загальнi збори Товариства та затверджено порядок денний. Осiб (особи), що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн
та доповнень до порядку денного не вiдбувалося. Результати розгляду питань
порядку денного: по всiм питанням порядку денного були прийняттi вiдповiднi
рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-10
було прийняте рiшення «ЗА». По питанню порядку денного №11 було прийняте
рiшення: обрано членами Наглядової ради Товариства: Сардарян Хачатур Суренович, Поправка Дмитро Юрiйович, Акопджанян Роман Драстаматович,
Шилiнговська Надiя Вiкторiвна, Карауш Надiя Петрiвна; по питанню порядку
денного №12 було прийняте рiшення: обрано членами Ревiзiйної комiсiї: Рощiна
Любов Олексiївна, Кравчук Вячеслав Вiкторович, Сардарян Рубiна Рубенiвна.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне
акцiонерне товариство
«АЛЬФА-БАНК»

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
«АЛЬФА-БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ
23494714
3. Місцезнаходження
01001, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
4. Міжміський код, телефон та
+38 (044) 490-1645 +38 (044) 490-1645
факс
5. Електронна поштова адреса ssbo@alfabank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі
https://alfabank.ua/investor-relations
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
II. Текст повідомлення
Спостережною Радою ПАТ ''АЛЬФА-БАНК'' було прийнято рiшення
узгодити вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол
№ 32 вiд 25.04.2018): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: надання мiжбанкiвського кредиту; дата розмiщення 20.03.2018 у сумi
15 000,0 тис. доларiв США, строк розмiщення кредиту - 730 днiв,
вiдсоткова ставка – 4,0%. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у
вчиненнi правочину : ПАТ ''УКРСОЦБАНК'', код за ЄДРПОУ 00039019,
мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по
вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 90,1% (опосередковано)
у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно
до законодавства: 396 541 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ до гривнi
станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до
вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк:
1,018%.
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
Михайльо В.В.
Голова Правлiння ПАТ
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
26.04.2018
М.П.
«АЛЬФА-БАНК»
(дата)

Приватне
акцiонерне товариство
«Будiвельник»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство
«Будiвельник»
2. Код за ЄДРПОУ 01352681
3. Місцезнаходження 19700, Черкаська обл. м. Золотоноша, вул. Шевченка, 68 а
4. Міжміський код, телефон та факс 04737 52141
5. Електронна поштова адреса em01352681@ab.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
em01352681ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів;
II. Текст повідомлення
25.04.2018 р. рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Приватного акціонерного
товариства «Будівельник» (код за ЄДРПОУ 01352681) (надалі – Товариство) прийняли рiшення попередньо схвалити значні правочини будьякого характеру, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року,
якщо ринкова вартість майна, що є предметом правочину 25 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої звітності та визначити їх граничну сукупну вартість в розмірі 20 млн. грн. та надати дозвіл директору Товариства за погодженням з наглядовою радою
Товариства на підписання договорів, що є предметом таких правочинів.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2017 р.) - 1 390,4 тис. грн..
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у
відсотках) – 1438,43 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 77414 шт. (станом на
19.04.2018 р. – дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах 76414 шт. Кiлькiсть голосiв, поданих «ЗА» прийняття рiшення:
76414 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшень - 0.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Директор
Бакай Наталiя Олексiївна
26.04.2018 р.

Публічне акціонерне товариство
«Галичфарм»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Галичфарм»
2. Код за ЄДРПОУ: 05800293
3. Місцезнаходження: 79024 м.Львів , вул.Опришківська , 6/8
4. Міжміський код, телефон та факс: 032-294-99-50, 032-294-99-50
5. Електронна поштова адреса: Oksana.Skibinska@arterium.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.galychpharm.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
26 квітня 2018 року річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «Галичфарм» (далі по тексту-»Товариство») прийнято рішення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
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вариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів
26.04.2018.),вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної звітності Товариства за 2017р.
Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017р
- 1 809 146 тис. грн
Характер правочинів – правочини, предметом яких є продаж лікарських
засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 2500,0 млн. гривень.
Співвідношення ринкової вартості коштів, що є предметом правочину, до
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 138,19%.
Загальна кількість голосуючих акцій – 8 025624,кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у Загальних зборах – 7 551 485 , кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення –
7 551485,кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття
рішення –«0»
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор виконавчий
Блонський О.В.
26.04.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента.
1.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД».
2.Код за ЄДРПОУ: 00293628.
3.Місцезнаходження: 61106, м.Харків, просп.Московський, 297.
4.Міжміський код, телефон та факс емітента: (057)754-45-11,
(057)754-45-11.
5.Електронна поштова адреса: khpz@plitka.kharkov.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.plitka.kharkov.ua/closedreports-2018
7.Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
2.Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення - 26.04.2018р.
Найменування органу - Загальнi збори.
Характер правочинiв - правочини (контракти, договори та додаткові
угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості,
земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (дого-

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРО ТЕК ВІКНА УКРАЇНА»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2017 рік
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Про Тек Вiкна Україна»,
33562377, Україна Львівська обл. Шевченкiвський р-н 79069 м. Львiв
вул. Шевченка, буд. 323, 032-234-90-45
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: protec.emitents.net.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит
фінансової звітності: ТзОВ Аудиторська консалтингова фiрма «Бiзнес
Партнери», 37741155
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
196573
171359
Основні засоби (за залишковою вартістю)
170495
131936
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
70
28
Сумарна дебіторська заборгованість
12985
21006
Грошові кошти та їх еквіваленти
6
21
Власний капітал
19714
19154
Статутний капітал
31655
31655
Нерозподілений прибуток (непокритий
-19612
-20973
збиток)
Довгострокові зобов’язання і
21990
21954
забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
154869
130251
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0
0
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0
0
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій
0
0
Генеральний директор

Новак Василь Іванович

вори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки,
підряду) та інші правочини, не заборонені законодавством.
Гранична сукупна вартiсть, еквiвалентна 30 000 000,00 (тридцяти
мільйонам) Євро вiдповiдно до курсу НБУ гривнi до Євро станом на дату
вчинення правочину.
Вартiсть активiв - 1 489 394 тис.грн.
Спiвiдношення сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв
емiтента – 64,5%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй-1972359241шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй зареєстрованних у загальних зборах 1971961521шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй якi проголосували: ЗА -1971961521шт.
ПРОТИ -0
3.Підпис
Особа,зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Голова правління
ПрАТ «Харківський плитковий завод»
26.04.2018р.

Єфімов О.О.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
генеральний директор
Мiрецький Iлля Борисович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
24.04.2018
М.П.
(дата)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "ВГП"

2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43020, Луцьк, Георгiя Гонгадзе, 25
4. Код за ЄДРПОУ
01880724
5. Міжміський код та телефон, факс
0332 78 91 05 0332 78 91 50
6. Електронна поштова адреса
i.ostapuk@vgp.in.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення
(номер та найменування офіційного (дата)
опубліковано у*
друкованого видання)
3. Повідомлення
в мережі Інтернет
(адреса сторінки)
(дата)
розміщено на сторінці
Відомості про зміну типу акціонерного товариства
№
Дата
Повне найменування Повне найменування
з/п
вчинення дії
акціонерного
акціонерного товаритовариства до зміни
ства після зміни
1
2
3
4
1
25.04.2018
Публiчне акцiонерне
Приватне акцiонерне
товариство "ВГП"
товариство"ВГП"
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол
№1 вiд 24.04.2018р.) прийнято рiшення змiнити тип товариства з
публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну
особу, що мiстяться в ЄДР: 25.04.2018 року. Повне найменування
акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство
"ВГП". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни:
Приватне акцiонерне товариство "ВГП".
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
«Дашукiвськi бентонiти»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
«Дашукiвськi бентонiти»
2. Код за ЄДРПОУ: 00223941
3. Місцезнаходження: 19330 с. Дашукiвка, р-н. Лисянський, обл. Черкська, Залiзнична, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: 04749 6-23-30, 04749 6-23-30
5. Електронна поштова адреса: dashbent@ua.fm
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.dashbent.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
Рішенням акціонра (Повідомлення акціонера №7/18 від 23.04.2018
року) звільнено: члена Наглядової ради Литвиненко Олексія Євгенійовича
(паспорт серії ВЕ №679471, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в
м. Донецьку, 12 червня 2002 року.) , який не володіє часткою в статутному

капіталі товариства. На посаді перебував з 25.02.2016 р. Звільнено в
зв»язку з заміною члена Наглядової ради на підставі ст. 53 Закону України
«Про акцонерні товриства».
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.
Рішенням акціонра (Повідомлення акціонера №7/18 від 23.04.2018
року) призначено: члена Наглядової ради Плотник Надію Леонідівну, паспортні дані: паспорт серія СО №157401 виданий Московським РУГУ МВС
України в місті Києві від 12 серпня 1999 року; Посада яку обiймала особа:
ЗАТ «Астрон-Україна» 2001-2002 р. головний бухгалтер; 2002-2011 р. начальник центрального фінансово-економічного управління та засупник виконавчого директора; 2011-2016 р - голова Наглядової ради ПАТ «ДАШБЕНТ», 2016-2018 радник голови правління ПАТ «ДАШ-БЕНТ». Яка влодiє
часткою в статутному капiталi товариства 0,0002%. Термін перебуання на
посаді 1 рік.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не
має..
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова правлiння
Пустільнік В.О.
24.04.2018

відкрите
акціонерне товариство
«Львівагротранссервіс»

ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРЕМОГА»

Річна інформація
емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента.
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон: відкрите акціонерне товариство
«Львівагротранссервіс»; код ЄДРПОУ 00858326; місцезнаходження:
81121, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Муроване, тел.
(032) 2254355.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів: 26.04.2018 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет на якій розміщено регулярну річну інформацію: http//lvivagrotransservis.bfg.lviv.ua.
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності. Аудиторська перевірка фінансової звітності у звітному періоді не проводилася
5. Інформація про загальні збори. Чергові та позачергові збори акціонерів не скликалися.
6. Інформація про дивіденди. Рішення про виплату дивідендів у
звітному періоді не приймалося.
II. Основні показники фінансово-господарської
діяльності емітента.
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їхні еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість простих акцій
(шт.)

Попередній
2650,0
2381,7
0
0
240,1
2,0
-699,7
494,8
-1194,5

Звітний
2562,4
2129,9
0
0
404,3
0,2
-763,1
494,8
-1257,9

0

0

3349,7
-172,9
1979200

3325,5
-63,4
1979200

Голова ліквідаційної комісії ВАТ «Львівагротранссервіс» Демчук В.В.
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Додаток 28
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЕРЕМОГА"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00413239
емітента
3. Місцезнаходження емітента
67832 смт. Великодолинське
вул. Кооперативна, буд. 19
4. Міжміський код, телефон та факс (04851) 3-34-97 (04851) 3-34-97
емітента
5. Електронна поштова адреса
peremoga@te.net.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі
00413239.smida.gov.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про виплату дивідендів
2. Текст повідомлення
дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення
про виплату дивiдендiв - 26.04.2018 р.
дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв - 24.05.2018 р.
розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн) - 5 200 000,00 грн.
строк виплати дивiдендiв - з 26.04.2018 р. до 26.10.2018 р.
спосiб виплати дивiдендiв (через депозитарну систему та/або безпосередньо акцiонерам) - через депозитарну систему.
порядок виплати дивiдендiв (виплата всiєї суми дивiдендiв в повному
обсязi або кiлькома частками пропорцiйно всiм особам - виплата всiєї
суми дивiдендiв в повному обсязi.
3. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Найменування посади.
Голова правлiння
___________
Яковенко Олексiй Iванович
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)

№81, 27 квітня 2018 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне
емітента
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон
та факс
5. Електронна поштова
адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додаткововикористовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство "ФАНЕРИ ТА
ПЛИТИ"
00274690
02160, м.Київ, вулиця Фанерна, буд. 1
044 5591358 044 5591211
info@fanplit.com.ua
http://fanplit.com.ua/

Відомості про зміну власників акцій, яким
належить: 10 і більше відсотків простих
акцій акціонерного товариства (крімпублічного акціонерного товариства); 5 і більше
відсотків простих акцій публічного
акціонерного товариства

Товариство з обмеженою
відповідальністю «К.А.Н.»
Річна інформація
емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
Товариство з обмеженою
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, відповідальністю «К.А.Н.»,
міжміський код та телефон емітента 31611715м. Київ , Печерський,
01010, Київ, Московська, буд 32/2
0445932666,
2. Дата розкриття повного тексту
26.04.2018
річної інформації у
загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
http://kan2012.emitents.net.ua/
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою
аудиторської фірми (П. І. Б.
вiдповiдальнiстю «Аудиторська
аудитора - фізичної особи фiрма «Лiра-1», 30043305
підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
Емітент не є акціонерним
(розділ заповнюється у випадку,
товариством
якщо емітент - акціонерне
товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
833797.7 816816.2
Основні засоби (за залишковою вартістю)
727335.6 742925.6
Довгострокові фінансові інвестиції
Виробничі запаси
1124.9
870.8
Сумарна дебіторська заборгованість
51920.4
59288.7
Грошові кошти та їх еквіваленти
49094.9
10075.9
Власний капітал
-90921.1 -71801.7
Статутний капітал
23.6
23.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-410698.9 -391579.5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
588627.4 584240.1
Поточні зобов'язання і забезпечення
336089.4 304377.8
Чистий прибуток (збиток)
-19119
-65087.3

II. Текст повідомлення
Згiдно отриманого 24.04.2018 р. вiд ПАТ «НДУ» перелiку акцiонерiв, якi
мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, складеного станом на 20.04.2018р., стало вiдомо, що вiдбулися змiни власникiв
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй ПрАТ «Фанплит»,
а саме:
- пакет акцiй юридичної особи - Приватне акцiонерне товариство «Трудовий колектив Фанплит» (код за ЄДРПОУ - 32960308, 02160, м.Київ,
вул. Фанерна, 1), зменшився з 119189 шт(вiдсоток у СК - 86,494194%,
вiдсоток у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 87,684747%) до 0 шт
(вiдсоток у СК - 0%, вiдсоток у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 0%).
- пакет акцiй юридичної особи - Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «УКПЛИТА» (код за ЄДРПОУ - 30969762, 01023, м.Київ,
вул.Шота Руставелi, буд.30, офiс 6), збiльшився з 2100 шт (вiдсоток у СК 1,523947%, вiдсоток у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 1,544924%)
до 121289 шт (вiдсоток у СК - 88,018141%, вiдсоток у загальнiй кiлькостi
голосуючих акцiй - 89,229671%).
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
Горбатюк Палладiй Миколайович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
25.04.2018
М.П.
(дата)

ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КIНОЕКРАН»

Річна інформація
ПрАТ «КІНОЕКРАН»
за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «КIНОЕКРАН»,
місцезнаходження, міжміський код 02403328м. Київ , Солом'янський,
та телефон емітента
03038, м. Київ, вул. Лiнiйна, 17 (044)
268 02 80,
2. Дата розкриття повного тексту 20.04.2018
річної інформації у
загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://02403328.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою
аудиторської фірми (П. І. Б.
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
аудитора - фізичної особи «Iмона-Аудит», 23500277
підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори 24.04.2018 року
(розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент - акціонерне
товариство)
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
1836,2
1987,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)
245
254,8
Довгострокові фінансові інвестиції
Виробничі запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
1829,6
1829,4
Грошові кошти та їх еквіваленти
6,6
45,5
Власний капітал
1717,4
1911,4
Статутний капітал
1949,8
1949,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
232,4
38,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
350,1
322,4
Чистий прибуток (збиток)
-139,9
-44,6
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ»
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
Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22465515
емітента
Місцезнаходження емітента
65003 м. Одеса вул. Наливна, 15
Міжміський код, телефон та факс
(0482)33-96-97 (0482) 34-10-46
емітента
Електронна поштова адреса
lni@eximneft.com.ua
емітента
Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://www.eximneft.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента
2. Текст повідомлення
Повноваження Голови Наглядової ради Шпак Альони Миколаївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) припинено 25.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 25.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом
якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято Загальними
зборами акцiонерiв. Пiдстава - припинення строку повноважень. Повноваження Члена Наглядової ради Сидоренко Ульяни Вiкторiвни (згоди на
розкриття паспортних дани х не надано) припинено 25.04.2018 р.(дата
вчинення дiї 25.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Пiдстава - закiнчення строку повноважень Повноваження
Члена Наглядової ради Мацiпури Андрiя Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) припинено 25.04.2018 р.(дата вчинення
дiї 25.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято Загальними зборами
акцiонерiв. Пiдстава - закiнчення строку повноважень. Члена Наглядової
ради Сидоренко Ульяну Вiкторiвну (згоди на розкриття паспортних даних
не надано) обрано 25.04.2018 р. (дата вчинення дiї 25.04.2018). Акцiями
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний фахiвець вiддiлу, член
Наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера CLANTON CONSULTING
LIMITED. Члена Наглядової ради Шпак Альону Миколаївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано ) обрано 25.04.2018 р.(дата вчинення
дiї 25.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на
3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - спецiалiст з
ведення реєстрiв, член Наглядової ради, Голова Наглядової ради.
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є
представником акцiонера PORTIAL TRADING LIMITED. Рiшенням Наглядової ради вiд 25.04.2018р. Шпак Альону Миколаївну обрано Головою
Наглядової ради. Члена Наглядової ради Мацiпуру Андрiя Васильовича
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано 25.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 25.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi
5 рокiв - керiвник групи, член Наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера
PRESKONA MANAGEMENT LIMITED.
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 ________ Марковський Олександр Володимирович
		
М.П.
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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

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

акцiонерне
товариство
«Нацiональний
депозитарiй
України»

30370711
04071, м. Київ, Нижнiй Вал, 17/8
(044) 591-04-33 (044) 482-52-01
opanchenko@csd.ua
www.csd.ua
Відомості про прийняття
рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
24.04.2018 Наглядовою радою ПАТ «НДУ» прийнято наступне рiшення:
- Надати згоду на вчинення ПАТ «НДУ» значного правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, стосовно укладення з Публiчним
акцiонерним товариством «Розрахунковий центр з обслуговування
договорiв на фiнансових ринках» (код за ЄДРПОУ – 35917889) (далi –
ПАТ «Розрахунковий центр») строком на 35 мiсяцiв договору найму
(оренди) примiщення за адресою: м. Київ, вул. Тропiнiна 5-в, загальною
площею 1 368,90 (одна тисяча триста шiстдесят вiсiм цiлих дев’ять десятих) квадратних метрiв.
Встановити, що розмiр мiсячної плати за користування примiщенням
за договором найму (оренди), зазначеним в абзацi першому цього пункту,
не повинен перевищувати 342 225 (триста сорок двi тисячi двiстi двадцять
п’ять) гривень 00 копiйок з ПДВ, а загальний розмiр плати за користування
примiщенням за вiдповiдним договором найму (оренди) за 35 мiсяцiв не
повинен перевищувати 11 977 875 (одинадцять мiльйонiв дев’ятсот
сiмдесят сiм тисяч вiсiмсот сiмдесят п’ять) гривень 00 копiйок з ПДВ (за
виключенням випадку збiльшення плати в односторонньому порядку
орендодавцем на вiдповiдну суму розмiру рiчного iндексу iнфляцiї за
попереднiй рiк, розрахованого Державною службою статистики України).
- Визначити, що за рiшенням Правлiння ПАТ «НДУ» можуть
змiнюватись умови проектiв договорiв, наданих ПАТ «Розрахунковий
центр» листом вiд 19.04.2018 року Вих.№439 (далi – проекти договорiв),
щодо розмiру, строкiв i способу компенсацiї орендарю вартостi
невiдокремлюваних полiпшень об’єкту оренди вiдповiдно до пiдпункту
5.1.8 пункту 5 проекту договору оренди примiщення за адресою: м. Київ,
вул. Тропiнiна, будинок 5-В, а також iншi умови проектiв договорiв, крiм
умов щодо строку дiї договору, загальної площi примiщення, що орендується, та загального розмiру плати за користування примiщенням (за виключенням випадку збiльшення плати в односторонньому порядку орендодавцем на вiдповiдну суму розмiру рiчного iндексу iнфляцiї за
попереднiй рiк, розрахованого Державною службою статистики України).
Особою, заiнтересованою у вчиненнi правочину, є Публiчне акцiонерне
товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових
ринках» (ЄДРПОУ 35917889, мiсцезнаходження: України, 04107, м.Київ, вул.
Тропiнiна, будинок 7-Г) (далi - ПАТ «Розрахунковий центр»).
Ознакою заiнтересованостi є - стороною правочину iз заiнтересо
ванiстю буде виступати ПАТ «Розрахунковий центр» – юридична особа, в
якiй посадовi особи ПАТ «НДУ», а саме: Миндаугас Бакас - Голова
Правлiння ПАТ «НДУ», Мiтюков I.О., Манжуловський С.В. та
Селякова Н.М. - члени Наглядової ради ПАТ «НДУ» є членами Спостережної ради ПАТ «Розрахунковий центр» .
Вiдповiдно до пп. 31 п. 8.17 Статуту ПАТ «НДУ» до виключної
компетенцiї Наглядової ради належить прийняття рiшення про надання
згоди (попередньої згоди) на вчинення значного правочину якщо ринкова
(справедлива) вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, перевищує 1 (один) вiдсоток статутного капiталу Центрального депозитарiю
або 1 (один) вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Центрального депозитарiю.
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
Миндаугас Бакас
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
25.04.2018
М.П.
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне
акцiонерне товариство
«Шосткинський завод хiмiчних
реактивiв»

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Шосткинемітента, код за
ський завод хiмiчних реактивiв", 05761264,
ЄДРПОУ,
Сумська обл. , Шосткинський р-н, 41100,
місцезнаходження,
м. Шостка,
міжміський код та
вул. Iндустрiальна,1, т. 05449-2-14-80
телефон емітента
2. Дата розкриття
26.04.2018 р.
повного тексту річної
інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
http://shzhr.pat.ua
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код Аудиторська фiрма у формi Товариства з
за ЄДРПОУ
обмеженою вiдповiдальнiстю "Сумикооп аудиторської фірми (П. аудит", 30267686
І. Б. аудитора фізичної особи підприємця), якою
проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про
10.04.2017 р. проведено черговi загальнi збори.
загальні збори (розділ Кворум 74.6 %. Порядок денний: 1.Обрання
заповнюється у
лiчильної комiсiї. 2.Обрання голови i секретаря
випадку, якщо емітент загальних зборiв акцiонерiв.3.Прийняття
- акціонерне
рiшення за наслiдками розгляду звiту
товариство)
Правлiння за 2016 рiк. 4.Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за
2016 рiк.5Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за
2016 рiк.
6.Затвердження рiчних звiтiв Товариства за
2016 рiк. 7.Прийняття рiшення про розподiл
прибутку (покриття збиткiв) Товариства по
пiдсумкам роботи за 2016 рiк.8.Прийняття
рiшення про змiну типу Товариства та змiну
найменування Товариства.9.Внесення змiн до
Статуту Товариства, шляхом затвердження
Статуту Товариства в новiй редакцiї. Надання
повноважень на пiдписання Статуту Товариства
в новiй редакцiї.10. Затвердження внутрiшнiх
Положень АТ в новiй редакцiї.11. Прийняття
рiшення про припинення повноважень голови
та членiв правлiння.12. Прийняття рiшення про
обрання Генерального директора.13. Прийняття
рiшення про припинення повноважень Голови
та членiв Наглядової ради.14. Обрання членiв
Наглядової ради.15. Визначення строку
повноважень членiв Наглядової ради.
Затвердження умов договорiв з членами
Наглядової ради та обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв з
членами Наглядової ради.
16. Прийняття рiшення про припинення
повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.
17. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
18. Прийняття рiшення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинiв, якi
можуть вчинятися товариством протягом
одного року з дати прийняття рiшення.
Порядок денний визначений наглядовою
радою. Пропозицiй щодо змiни/доповнення
порядку денного вiд акцiонерiв не надходило.
Всi питання порядку денного розглянуто.
Рiшення по всiх питаннях порядку денного
прийнято.
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента,
Публічне акціонерідентифікаційний код юридичної особи,
не товариство
місцезнаходження, міжміський код і
"Державна
телефон емітента.

продовольчозернова корпорація України" , 37243279,

Саксаганського, 1, Київ,
Печерський, Київська область,
01033, Україна, 044 206-15-09
2. Дата розкриття повного тексту річної 27.04.2018
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на pzcu.gov.ua
якій розміщено регулярну річну інформацію.
4. Найменування, ідентифікаційний код ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»,
юридичної особи - аудиторської фірми 30373906
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності.
5. Інформація про загальні збори (зазначається інформація про проведення
або непроведення загальних чергових та позачергових зборів (у разі їх непроведення вказуються причини), зазначаються перелік питань, що розглядалися
на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного. У разі проведення позачергових зборів зазначаються особа,
що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини).
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 01.01.2011 року. Кворум
зборів: 100% до загальної кількості голосів.
У період до проведення перших загальних зборів, які скликаються після
прийняття рішення про приватизацію акцій Товариства, загальні збори не
скликаються, функції загальних зборів виконує Міністерство аграрної політики та продовольства України.
6. Інформація про дивіденди (інформація про дивіденди заповнюється у
разі прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами звітного
періоду, а саме зазначається інформація про суму нарахованих дивідендів (грн), суму виплачених/перерахованих дивідендів (грн), дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. У разі якщо за
результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це також зазначається).
За результатами
У звітному періоді
звітного періоду
за
за
за
за
простими привілейо- простими привілейоакціями
ваними
акціями
ваними
акціями
акціями
Сума нарахованих диві0
0
0
0
дендів, грн
Нараховані дивіденди на
0
0
0
0
одну акцію, грн
Сума виплачених/ пере0
0
0
0
рахованих дивідендів, грн
Дата складення переліку 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900
осіб, які мають право на
отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через
депозитарну систему із
зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум
(грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на
відповідну дату
Опис
Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: д/н
Дата складення переліку осіб, які мають право
на отримання дивідендів: д/н
Дата початку виплати дивідендів: д/н
Розмір виплати дивідендів: д/н
Порядок виплати дивідендів: д/н
Строк виплати дивідендів: д/н
У звітному періоді Товариство не виплачувало
дивідендів
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне
акцiонерне товариство
«Український страховий капiтал»
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
Приватне акцiонерне товариство
1. Повне найменування
емітента
"Український страховий капiтал"
2. Код за ЄДРПОУ
23707357
3. Місцезнаходження
03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67
4. Міжміський код, телефон та 044 371-17-17 044 371-17-17
факс
5. Електронна поштова
usk@уck.com.ua
адреса
6. Адреса сторінки в мережі
http://www.yck.com.ua/pages/view/
Інтернет, яка додатково
informatciya_ob_emitente
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Протоколом засiдання Наглядової ради ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ»
№ 288 вiд 25 квiтня 2018 року було прийняте рiшення про звiльнення вiд
виконання обов’язкiв Виконуючої обов’язки Голови Правлiння
ПРАТ «УСК» Носової Юлiї Вячеславiвни (фiзична особа не надала згоду
на розкриття паспортних даних) 25 квiтня 2018 року у зв’язку iз переведенням її на iншу посаду. Фiзична особа не володiє часткою в статутному
капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 22.04.2017 року по
25.04.2018 року.
Протоколом засiдання Наглядової ради ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ»
№ 288 вiд 25 квiтня 2018 року було обрано Чеботько Людмилу Михайлiвну
(фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) Виконуючою обов’язки Голови Правлiння ПРАТ «УСК» з 26 квiтня 2018 року до
обрання Голови Правлiння ПРАТ «УСК», у зв’язку iз звiльненням особи,
що обiймала цю посаду. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти
рокiв: Виконуюча обов’язки Головного бухгалтера ПРАТ «УСК», член
Правлiння ПРАТ «УСК», член комiсiї з припинення ПРАТ «УСК», начальник вiддiлу з фiнансового монiторингу ПРАТ «УСК».
Протоколом засiдання Наглядової ради ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ»
№ 288 вiд 25 квiтня 2018 року було обрано Носову Юлiю Вячеславiвну
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) членом Правлiння
ПРАТ «УСК» з 26.04.2018 року безстроково. Посадова особа не володiє
часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi особа обiймала
протягом останнiх п'яти рокiв: Виконуюча обов'язки Голови Правлiння
ПРАТ «УСК», Голова комiсiї з припинення ПРАТ «УСК», член комiсiї з припинення ПРАТ «УСК», заступник Голови Правлiння з продажiв
ПРАТ «УСК», директор з продажiв ТДВ «СК «АКТИВ-ГАРАНТ», директор
Другого Київського управлiння продаж Київської мiської дирекцiї ПрАТ «СК
«УСГ», заступник Голови Правлiння з корпоративного бiзнесу ПАТ УСК
«ГАРАНТ-АВТО», виконуючий обов'язки Голови Правлiння ПАТ УСК
«ГАРАНТ-АВТО», заступник Голови Правлiння ПАТ УСК «ГАРАНТ-АВТО»,
директор департаменту корпоративних продажiв ПАТ УСК «ГАРАНТАВТО», начальник управлiння з корпоративного продажу та роботи з ВIПклiєнтами ПАТ УСК «ГАРАНТ-АВТО», директор департаменту органiзацiї
продажу ПАТ УСК «ГАРАНТ-АВТО», начальник управлiння з корпоративного продажу та роботи з ВIП-клiєнтами ПАТ УСК «ГАРАНТ-АВТО», начальник управлiння з корпоративного продажу ВАТ УСК «Дженералi Гарант».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Виконуюча обов’язки
Носова Юлiя Вячеславiвна
Голови Правлiння
26.04.2018
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменуван- Публiчне акцiонерне
ня емітента, код за
товариство "НауковоЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код дослiдний та проектнота телефон емітента
конструкторський iнститут

гiрничорудного
машинобудування
з Дослiдним заводом",

2. Дата розкриття
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на
якій розміщено
регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код
за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної
особи - підприємця),
якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про
загальні збори (розділ
заповнюється у
випадку, якщо емітент
- акціонерне товариство)

04819211Дніпропетровська , Центральномiський, 50024, м. Кривий Рiг, вул.Петра
Калнишевського, 1 А 0675706260,
26.04.2018

http://ndpi.kr.ua/informatsiya-emitenta.html

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма «Форум», 23070374 ТОВ
Аудиторська Фiрма "Форум", 23070374

Загальнi збори акцiонерiв не проводились:
вiдповiдно до п.11.4 Статуту товариства “В
перiод до прийняття рiшення про приватизацiю
Товариства та продажу його акцiй повноваження загальних зборiв здiйснюється одноосiбно
Уповноваженим органом управлiння.” До
Товариства не застосовуються положення
законодавства щодо порядку скликання та
проведення Загальних зборiв акцiонерного
товариства.
6. Інформація про дивіденди.
У 2017р. дивіденди по результатам діяльності за 2016р. не нараховувались оскільки відповідно до ст. 31 Закону України «Про акціонерні
товариства» товариство не має права приймати рішення про виплату
дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо власний
капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу,
резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості
привілейованих акцій над їх номінальною вартістю

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
8484
8092
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2121
2236
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
2444
1454
Сумарна дебіторська заборгованість
63
39
Грошові кошти та їх еквіваленти
1320
2738
Власний капітал
-3994
-3285
Статутний капітал
6443
6443
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-10437
-9728
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
65
Поточні зобов'язання і забезпечення
12478
11377
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних
загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«КОНЦЕРН «СIМЕКС-АГРО»
Річна інформація
емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОНЦЕРН
місцезнаходження, міжміський "СIМЕКС-АГРО", 32513287
код та телефон емітента
Вінницька , Липовецький, 22500,
м. Липовець,
вул. Героїв Майдану, буд. 63
(04358) 21352,
2. Дата розкриття повного
26 квітня 2018р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://www.simeks-agro.com/docs.html
Інтернет, на якій розміщено
регулярну
річну інформацію
Аудитсервiс Приватна Аудиторська
4. Найменування, код за
Фiрма, 21323931
ЄДРПОУ аудиторської фірми
(П. І. Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця),
якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні
Емітент не є акціонерним товаризбори
ством
(розділ заповнюється у
випадку, якщо емітент акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
383074 337965
Основні засоби (за залишковою вартістю)
35335
38272
Довгострокові фінансові інвестиції
87
87
Запаси
133949 83822
Сумарна дебіторська заборгованість
177882 142431
Грошові кошти та їх еквіваленти
25432
170
Власний капітал
337365 233144
Статутний капітал
5530
5530
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
331835 227614
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
35624
Поточні зобов'язання і забезпечення
45709
69197
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних випусків,
загальна
104259 140718
викуплені протягом звітного періоду номінальна
вартість
у відсотках
1885
2545
від статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

Приватне
акцiонерне товариство
«ОТIС»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «ОТIС»
2. Код за ЄДРПОУ: 14357579
3. Місцезнаходження: 03062 м. Київ, вул. Чистяківська,32
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 492-98-00,
(044) 492-98-01
5. Електронна поштова адреса: olena.maidannyk@otis.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://otis.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ОТІС» 25.04.2018 р. у
зв’язку із регіональними організаційними змінами прийнято рішення
(Протокол № 16) припинити повноваження Члена Наглядової ради
ПрАТ «ОТІС» Бора Гулан. Часткою в статутному капіталі емітента не
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з
27.04.2017 по 25.04.2018 року. Згоди на розкриття паспортних даних
не надано.
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ОТІС» 25.04.2018 р. у
зв’язку із регіональними організаційними змінами прийнято рішення
(Протокол № 16) припинити повноваження Члена Наглядової ради
ПрАТ «ОТІС» Тобіас Ентзіан. Часткою в статутному капіталі емітента
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з
27.04.2017 по 25.04.2018 року. Згоди на розкриття паспортних даних
не надано.
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ОТІС» 25.04.2018 р. прий
нято рішення (Протокол № 16) обрати на посаду Члена Наглядової
ради ПрАТ «ОТІС Надер Антар, представника акціонера компанії
ОТІS Іnvestments L.L.C. Часткою в статутному капіталі емітента не
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Призначено строком на 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ОТІС» 25.04.2018 р. прий
нято рішення (Протокол № 16) обрати на посаду Члена Наглядової
ради ПрАТ «ОТІС Тобі Сміт, представника акціонера компанії ОТІS
Іnvestments L.L.C. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Призначено строком на 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних
не надано. Інші посади протягом останніх п'яти років посадова особа
не обіймала.
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ОТІС» 25.04.2018 р. прий
нято рішення (Протокол № 16) припинити повноваження Ревізора
ПрАТ «ОТІС» Катаріна Крачінова. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з
28.04.2015 по 25.04.2018 року. Згоди на розкриття паспортних даних
не надано.
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ОТІС» 25.04.2018 р. прий
нято рішення (Протокол № 16) обрати на посаду Ревізора
ПрАТ «ОТІС» Фінзі Джуліо. Часткою в статутному капіталі емітента
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Призначено строком на 5 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Інші посади протягом останніх п'яти років посадова особа не обіймала.
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 Земан Ладiслав
26.04.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВТОКАПIТАЛ»

2. Код за ЄДРПОУ: 31750520
3. Місцезнаходження: 01004, місто Київ, Велика Васильківська 15/2
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 044 206 88 88, +38 044 206 88 89
5. Електронна поштова адреса: ag@mercedes-benz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.mercedes-benz.ua/cars/
about/mb-company/issuer_info.html
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
1).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2018;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: ;
Гранична сукупна вартість правочинів: 2622590 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
1568715 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 167,18078%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 300000 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 300000; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 300000; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.
2).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2018;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: ;
Гранична сукупна вартість правочинів: 7867770 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
1568715 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 501,54235%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 300000 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 300000 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 300000 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.
3).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2018;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: ;
Гранична сукупна вартість правочинів: 400000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
1568715 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 25,49858%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 300000 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:300000 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 300000 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 .
4).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2018;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: ;
Гранична сукупна вартість правочинів: 7000000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
1568715 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 446,2251%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 300000 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 300000 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 300000; 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
Пригара Я.М.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
(дата)
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Річна інформація емітента
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «Державна
місцезнаходження,
міжміський код та телефон акцiонерна компанiя
емітента
«Автомобiльнi дороги

України»

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської
фірми , якою проведений
аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні
збори.

31899285 03150, м.Kиїв, вул.Антоновича, 51 (044) 2262104
26.04.2018

www.adu.org.ua/ Iнформацiя/Рiчна звiтнiсть
емiтента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «Промислова
Аудиторська Спiлка»
33100397
Загальні збори акціонерів не проводяться,
оскільки єдиним акціонером Компанії є
держава в особі Державного агентства
автомобільних доріг України

6. Інформація про дивіденди.
За результатами
За результатами періоду,
звітного періоду
що передував звітному
за
за привілейоза
за
простими привіле- простими
ваними
акціями
акціями йованими акціями
акціями
Сума нарахованих
0
0
дивідендів, грн
Нараховані дивіденди
0
0
на одну акцію, грн
Сума виплачених
0
0
дивідендів, грн
Дата складення
переліку осіб, які
мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати
дивідендів
Опис Компанiя не випускає привiлейованi акцiї.
Право на отримання дивiдендiв має єдиний акцiонер Компанiї держава в особi Державного агентства автомобiльних дорiг
України.
Фонд виплати дивiдендiв створюється у розмiрi, який визначається щорiчно вищим органом Компанiї - Державним агентством
автомобiльних дорiг України.
За звiтний 2017 рік та за перiод, що передував звiтному, нарахування та виплата дивiдендiв не здiйснювалась, в зв’язку з
вiдсутнiстю на це рiшення вищого органу Компанiї.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
5583320 4810355
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1141257 1292012
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
489612
381171
Сумарна дебіторська заборгованість
630620
431082
Грошові кошти та їх еквіваленти
97212
94447
Власний капітал
3601588 3187440
Статутний капітал
1266141 1266141
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-990171 -991997
Довгострокові зобов'язання
79818
8812
Поточні зобов'язання
1901913 1614103
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0,06444 -0,08223
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0,06444 -0,08223
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1272887 1272887
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від статутного
0
0
протягом звітного
капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне
акціонерне товариство
«Лисичанськтехмастила»
1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство
«Лисичанськтехмастила»
2. Код за ЄДРПОУ
30482011
3. Місцезнаходження
93117, Луганська область,
м. Лисичанськ,
вул. Артемівська, 61
4. Міжміський код, телефон та факс 0645199783 0645199783
5. Електронна поштова адреса
AAІvanov@rosneft.ru
6. Адреса сторінки в мережі
http://atzvіt.com.ua/30482011
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.04.2018 р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЛТМ»
прийнято рішення про припинення повноважень Конрой Авріл Марі Анн
на посаді Члена Наглядової ради, підстави прийняття такого рішення не
оговорювались. Зміст рішення: припинити повноваження члена Наглядової ради ПРАТ «ЛТМ» Конрой Авріл Марі Анн. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі-0,00%. Перебувала на посаді з 28.04.2016 р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа
не має.
25.04.2018р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЛТМ»
прийнято рішення про припинення повноважень Зінченко Григорія Михайловича на посаді Члена Наглядової ради, підстави прийняття такого
рішення не оговорювались. Зміст рішення: припинити повноваження члена Наглядової ради ПРАТ «ЛТМ» Зінченко Григорія Михайловича. Згоди
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі-0,00%. Перебував на посаді - з 28.04.2016 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
25.04.2018р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЛТМ»
прийнято рішення про припинення повноважень Матюшок Артема Володимировича на посаді Члена Наглядової ради, підстави прийняття такого
рішення не оговорювались. Зміст рішення: припинити повноваження члена Наглядової ради ПРАТ «ЛТМ» Матюшок Артема Володимировича.
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі-0,00%. Перебував на
посаді з 28.04.2016 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини посадова особа не має.
25.04.2018 р. черговими загальними зборами акціонерів ПРАТ «ЛТМ»
прийнято рішення про обрання Остапець Сергія Васильовича на посаду
Члена Наглядової ради. Зміст рішення: обрати до складу Наглядової
ради ПРАТ «ЛТМ» Остапець Сергія Васильовича. Строк обрання рішенням не визначений. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має, акціями емітента не володіє, є представником акціонера ПАТ «ЛНП». Згоди особи на розкриття паспортних даних
не надано. Iнші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
фахівець департаменту, директор департаменту.
25.04.2018р. черговими загальними зборами акціонерів ПРАТ «ЛТМ»
прийнято рішення про обрання Шпортень Наталії Михайлівни на посаду
Члена Наглядової ради. Зміст рішення: обрати до складу Наглядової
ради ПРАТ «ЛТМ» Шпортень Наталію Михайлівну. Строк обрання рішенням не визначений. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має, акціями емітента не володіє, є представником акціонера ПАТ «ЛНП». Згоди особи на розкриття паспортних даних
не надано. Iнші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
старший менеджер, директор відділу, директор департаменту.
25.04.2018 р. черговими загальними зборами акціонерів ПРАТ «ЛТМ»
прийнято рішення про обрання Краснокутської Оксани Олександрівни на
посаду Члена Наглядової ради. Зміст рішення: обрати до складу Наглядової ради ПРАТ «ЛТМ» Краснокутську Оксану Олександрівну. Строк обрання рішенням не визначений. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини посадова особа не має, акціями емітента не володіє, є
представником акціонера ПАТ «ЛНП». Згоди особи на розкриття паспортних даних не надано. Iнші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: самозайнята особа, директор департаменту.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Генеральний директор Іванов Андрій Анатолійович
26.04.2018р.

Приватне акцiонерне товариство
«Компанiя з управлiння активами
«Карпати-iнвест»

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
«Компанiя з управлiння активами
«Карпати-iнвест»
2. Код за ЄДРПОУ
22334753
3. Місцезнаходження
79018, м. Львiв,
Головацького, 23А
4. Міжміський код, телефон та факс
(032) 2387900 (032) 2426301
5. Електронна поштова адреса
karpaty@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, karpatyinvest.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 26.04.2018 р. (Протокол
№ 24) прийняте рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Петрука Сергiя Iвановича (паспорт: серiї НЮ номер 038896, виданий 31.01.2005 р. Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй
областi). Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емiтента - 16.572 %.
Повноваження припинено у зв'язку з закiнченням строку, на який обиралась особа. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на цiй посадi з 27.04.2015 р.
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 26.04.2018 р. (Протокол
№ 24) прийняте рiшення про припинення повноважень члена Наглядової
ради Столмова Євгена Михайловича (паспорт: серiя КВ номер 431652,
виданий 09.06.2000 р. Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй
областi). Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емiтента - 46.742 %.
Повноваження припинено у зв'язку з закiнченням строку, на який обиралась особа. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на цiй посадi з 27.04.2015 р.
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 26.04.2018 р. (Протокол
№ 24) прийняте рiшення про припинення повноважень члена Наглядової
ради Петрук Людмили Сергiївни (паспорт: серiя КС номер 032926, виданий 01.07.2002 р. Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi).
Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емiтента - 36.686 %. Повноваження припинено у зв'язку з закiнченням строку, на який обиралась особа. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на цiй посадi з 27.04.2015 р.
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 26.04.2018 р. (Протокол
№ 24) прийняте рiшення про обрання на посаду Голови Наглядової ради
Петрука Сергiя Iвановича (паспорт: серiї НЮ номер 038896, виданий
31.01.2005 р. Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi).
Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емiтента - 16.572 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано посадову особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх
5 рокiв: Президент емiтента.
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 26.04.2018 р. (Протокол
№ 24) прийняте рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради
Столмова Євгена Михайловича (паспорт: серiя КВ номер 431652, виданий 09.06.2000 р. Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi).
Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емiтента - 46.742 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Сток, на який обрано посадову особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх
5 рокiв: Внутрiшнiй аудитор емiтента.
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 26.04.2018 р. (Протокол
№ 24) прийняте рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради
Петрук Людмили Сергiївни (паспорт: серiя КС номер 032926, виданий
01.07.2002 р. Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi).
Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емiтента - 36.686 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Сток, на який обрано посадову особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх
5 рокiв: директор ТзОВ «Мiлiна Аутсорсинг».
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
Баскiн Геннадiй Юхимович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
26.04.2018
М.П.
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя
«Страховий будинок»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента Приватне
акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Страховий будинок». 2. Код
за ЄДРПОУ 23364325. 3. Місцезнаходження 49000, м.Днiпро, вул. Плеханова 16, оф. 70. 4. Міжміський код, телефон та факс 0567901095
0567901835. 5. Електронна поштова адреса sk@strahovoydom.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://strahovoydom.com.ua. 7. Вид
особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Текст повідомлення. На загальних Зборах акціонерів, які відбулись
23.04.2018р. (протокол № 6) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:
Припинено повноваження Голови Правлiння Коваль Марини
Олександрiвни з 01.05.2018р., не володіє часткою в статутному капiталi
емiтента 0%, не володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на
посадi: з 05.04.2013 р.
Припинено повноваження члена Правлiння Шеремет Наталi
Анатолiївни з 01.05.2018р., володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 9,642512%, володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi
19960000 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Перебувала на посадi: з 28.04.2012 р.
Припинено повноваження члена Правління Шабала Олена
Генадiївна з 01.05.2018р., не володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 0%, не володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на
посадi: з 28.04.2012 р.
Обрано Генерального директора Товариства Никитаренко Анатолiй
Сергiйович, який приступає до повноважень з 01.05.2018р. Не володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Не Володiє пакетом акцiй
емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Строк, на який обрано особу: до прийняття рiшення
вiдповiдним органом управлiння емiтента щодо змiни складу посадових
осiб. Не є афiлiйованою особою Товариства, акцiонери - власники 10 i
бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства, що є афiлiйованими особами
кандидата, вiдсутнi. Посадовi особи акцiонерного товариства, що є
афiлiйованими особами кандидата, вiдсутнi.
Припинено повноваження з 23.04.2018р. Голови Наглядової ради
Добринюка Iгоря Петровича,який володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 9,642512%, володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi
19960000 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Перебував на посадi: з 12.11.2012 р.
Припинено повноваження з 23.04.2018р члена Наглядової ради
Дружинiна Олексiя Леонiдовича, володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 9,642512%., володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi
19960000 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Перебував на посадi: з 12.11.2012 р.
Обрано з 23.04.2018р. Бiжко Тараса Сергiйовича посаду Голови Наглядової ради. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%, не
володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн., непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до
прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента щодо змiни
складу посадових осiб. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв: заступник директора, директор. Розмiр пакета акцiй емiтента,
якi належать цiй особi: 0 акцiй. Не є афiлiйованою особою Товариства,
акцiонери - власники 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства, що є
афiлiйованими особами кандидата, вiдсутнi. Посадовi особи акцiонерного
товариства, що є афiлiйованими особами кандидата, вiдсутнi.
Обрано з 23.04.2018р. Сарханов Руслан Мехмановича на посаду члена Наглядової ради.
Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%, не володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до прийняття
рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента щодо змiни складу посадових осiб. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти
рокiв: заступник директора, директор. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi
належать цiй особi: 0 акцiй. Не є афiлiйованою особою Товариства,
акцiонери - власники 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства, що є
афiлiйованими особами кандидата, вiдсутнi. Посадовi особи акцiонерного
товариства, що є афiлiйованими особами кандидата, вiдсутнi.
Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова Правлiння Коваль Марина
Олександрiвна 25.01.2018р.
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Публiчне акцiонерне
товариство по газопостачанню та
газифiкацiї «Залiщикигаз», ідентифікаційний код юри1.Повне найменування емітента:

дичної особи: 21131775, місцезнаходження, 48600 Тернопільська обл.,
м. Заліщики, вул. Промислова, 8, міжміський код і телефон емітента:
(03554) 2-30-54. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018. 3. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: zalishchykygaz.tgaz.te.ua 4. Найменування, ідентифікаційний код
юридичної особи - аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Галичина-аудитсервiс»,
22599983.
5. Інформація про загальні збори. Річні загальні збори акціонерів відбулися 21.04.2017 року. Порядок денний: 1. Обрання голови та членiв лiчильної
комiсiї. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв. 3. Затвердження
регламенту Загальних зборiв. 4. Звiт Голови Правлiння ПАТ «Залiщикигаз»
про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт Голови Наглядової ради за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Звiт голови Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016
рiк. 8. Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi та плановий розподiл прибутку Товариства на 2017 рiк.
9. Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 11. Обрання голови Наглядової ради Товариства. 12.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв,
що укладатимуться з членами та головою Наглядової ради, встановлення
розмiру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 13. Про припинення Товариства шляхом лiквiдацiї та затвердження рiшення про лiквiдацiю Товариства. 14. Про затвердження внутрiшнього положення «Про лiквiдацiйну
комiсiю». 15. Створення лiквiдацiйної комiсiї та обрання Голови та членiв
лiквiдацiйної комiсiї. 16. Затвердження порядку та строкiв проведення
лiквiдацiї Товариства. 17. Встановлення строку для подання претензiй
кредиторiв. 18. Про затвердження порядку розподiлу мiж акцiонерами майна
Товариства, що залишилося пiсля задоволення вимог кредиторiв.
Пропозицiй вiд акцiонерiв до перелiку питань порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. До складу лiчильної
комiсiї обрано: Кучарську I. Ю.– голова лiчильної комісії, Блажкову Л. М.,
Косован Л. М. – члени лiчильної комiсiї. 2. Обрано Шуригiна Ю. М. – головою зборiв; Волохач О. В. – секретарем зборiв. 3. Затвердити наступний
регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв: основний доповідач –
10 хв, обговорення питань – 5хв, питання задавати виключно в письмовій
формі, голосування з питань порядку денного проводиться виключно з
використанням бюлетенiв для голосування. 4 . Роботу правлiння признати задовiльною, звiт голови правлiння затвердити. 5. Роботу Наглядової
ради признати задовiльною, звiт голови Наглядової ради затвердити.
6. Роботу Ревiзiйної комiсiї признати задовiльною, звiт голови Ревiзiйної
комiсiї затвердити. 7. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
Дивiдендiв по пiдсумках роботи Товариства за 2016 рiк не нараховувати.
8. Збиток в сумi 20 тис. грн. за 2016 рiк покрити за рахунок прибутку
майбутнiх перiодiв; затвердити на 2017 рiк плановий розподiл прибутку Товариства: у фонд дивiдендiв 15% ; на соцiальнi гарантiї колективу 85 % чистого прибутку. 9. Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової
ради Товариства. 10. До складу наглядової ради обрано: Караванського О. I.– представника акцiонера юридичної особи ПАТ «Тернопiльгаз», Мазур М. Г. – представник акціонера ПАТ «Тернопiльгаз»; Горина В. Я.–
акцiонера ПАТ «Заліщикигаз»,Мигайчука П. I. – представник акцiонера
ПАТ «Тернопiльгаз», Пташника А. Ю. – представник акцiонера НАК «Нафто
газ України». 11. Обрати головою Наглядової ради Товариств Караванського О. I. 12. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з головою та
членами Наглядової ради. Призначити голову правлiння Товариства як особу, що уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради.13. Не припиняти шляхом лiквiдацiї
Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї
«Залiщикигаз» (код ЄДРПОУ 21131775, адреса: 48600, Тернопiльська обл.,
м. Залiщики вул. Промислова,8). 14. Не затверджувати внутрiшнє положення «Про лiквiдацiйну комiсiю» ПАТ «Залiщикигаз». 15. Не створювати
лiквiдацiйну комiсiю ПАТ «Залiщикигаз». 16. Не затверджувати порядок та
строки лiквiдацiї товариства. 17. Не встановлювати строк для подання
претензiй кредиторів. 18. Не затверджувати порядок розподiлу мiж
акцiонерами майна Товариства. У звiтному роцi позачерговi загальнi збори
акцiонерiв не скликалися. Пропозиції від акціонерів до питань проекту денного та щодо нових кандидатів до складу органу управління не надходили.
6. Інформація про дивіденди: Дивіденди за результатами діяльності
товариства за 2016-2017 рр. не нараховувались і не виплачувались, в
зв’язку з отриманими збитками.

№81, 27 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне
акцiонерне товариство
«Хорольський механiчний завод»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному
друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Хорольський механiчний
завод», (код за ЄДРПОУ 14311353), Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Небесної сотнi, 106, тел. 05362-32-2-04.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.mehzavod.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
«Аудиторська фiрма «Український корпоративний аудит», 33620564.
5. Інформація про загальні збори:
28.04.2017р. проведено річні загальні збори. Перелік питань, що
розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання лiчильної комiсiї
Загальних зборiв Товариства. 2. Про визначення порядку та способу
засвiдчення бюлетенiв для голосування. 3. Про звiт Правлiння Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк. 4. Про звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк. 5. Про звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк. 6. Про затвердження рiчного звiту
Товариства за 2016 рiк. 7. Про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк. 8. Про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, порядку i строку виплати дивiдендiв. 9. Про прийняття рiшення про
припинення повноважень Голови Правлiння Товариства. 10. Про
прийняття рiшення про припинення повноважень заступника Голови
Правлiння Товариства. 11. Про прийняття рiшення про припинення
повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 12. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства. 13. Про прийняття рiшення про змiну типу Товариства з
публiчного на приватне. 14. Про прийняття рiшення про змiну найменування Товариства. 15. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. 16. Про скасування дiї Положень: «Про Загальнi збори акцiонерiв Товариства», «Про
Наглядову раду Товариства», «Про Ревiзiйну комiсiю Товариства»,
«Про Правлiння Товариства». 17. Про затвердження Положення
«Про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ХМЗ». 18. Про затвердження
Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ХМЗ». 19. Про затвердження Положення «Про Правлiння ПрАТ «ХМЗ». 20. Про затвердження
Положення «Про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ «ХМЗ». 21. Про прийняття
рiшення про обрання Голови Правлiння ПрАТ «ХМЗ». 22. Про прийняття рiшення про обрання заступника Голови Правлiння
ПрАТ «ХМЗ». 23. Про прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ «ХМЗ». 24. Про затвердження умов цивiльноправових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради
ПрАТ «ХМЗ», обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
цивiльно-правових договорiв з членами
Наглядової ради
ПрАТ «ХМЗ». 25. Про прийняття рiшення про обрання членiв
Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ХМЗ». 26. Про затвердження умов цивiльноправових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї,
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльноправових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ХМЗ».
27. Про затвердження умов оцiнки та викупу акцiй у акцiонерiв, якi
голосували «проти» прийняття рiшення про прийняття рiшення про
змiну типу Товариства. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Позачерговi збори не скликалися та не проводилися.
6. Інформація про дивіденди не надається, оскільки рішення
про виплату дивідендів за результатами звітного періоду на момент подання звітності не приймалося. За результатами попереднього року прийнято рішення щодо виплати дивідендів в сумі
7 046209,8 грн. з розрахунку 0,6 грн. на одну акцію.

Приватне
акцiонерне товариство
«Черкаське обласне пiдприємство
автобусних станцiй»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство
«Черкаське обласне пiдприємство автобусних станцiй»
2. Код за ЄДРПОУ 22804012
3. Місцезнаходження 18006, Черкаська обл., м. Черкаси, бул. Шевченка, 389
4. Міжміський код, телефон та факс 0472733452
5. Електронна поштова адреса em22804012@ab.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
em22804012.ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 24.04.2018 р. переобрано: Голову наглядової ради Гончарову Ларису Олексiївну на термiн три роки.
Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0007 %. Посади,
якi обiймала посадова особа протягом останнiх пяти рокiв - бухгалтер
ПрАТ «Черкаси ОПАС». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.
Члена наглядової ради Iванову Катерину Андрiївну на термiн три роки.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх пяти рокiв - начальник Звенигородської автостанцiї. Володiє часткою у статутному
капiталi емiтента – 0,014 %. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Члена наглядової ради Чернiєнко Валентину
Михайлiвну на термiн три роки. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх пяти рокiв - начальник Жашкiвської автостанцiї.
Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,01 %. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не
надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Члена наглядової ради
Гаркушу Надiю Олександрiвну на термiн три роки. Посади, якi обiймала
посадова особа протягом останнiх пяти рокiв - начальник Тальнiвської
автостанцiї. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0005 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв 24.04.2018 р. припинено повноваження члена
наглядової ради Вишинської Лариси Георгiївни. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0004 %. З 2009 року працювала iнженером
ПАТ «Черкаси ОПАС». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 24.04.2018 р.
припинено повноваження: Голови ревiзiйної комiсiї Савченко Тетяни
Петрiвни. Термiн протягом якого перебувала на посадi 5 рокiв. Володiє
часткою у статутному капiталi емiтента – 0,00005 %. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Рiшенням зборiв затверджено статут Товариства яким передбачено, що ревiзiйна комiсiя не буде
обиратись. Члена ревiзiйної комiсiї Биченко Людмили Миколаївни. Термiн
протягом якого перебувала на посадi 5 рокiв. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,00005 %. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Рiшенням зборiв затверджено статут Товариства яким передбачено, що ревiзiйна комiсiя не буде обиратись. Члена
ревiзiйної комiсiї Гайдук Надiї Iсакiвни. Термiн протягом якого перебувала
на посадi 5 рокiв. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,08 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Рiшенням
зборiв затверджено статут Товариства яким передбачено, що ревiзiйна
комiсiя не буде обиратись.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Директор
Гончаров Володимир Миколайович
25.04.2018 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ«КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРА ДГОСП» ,

Загальні відомості. 1.

СТВО

00385879, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, село Кашперівка, вулиця
Богдана Хмельницького, будинок 15, (04560)-533-63, Електронна поштова
адреса kbr@emitent.org.ua, Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
kbr.emitent.org.ua 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу
акціонерного товариства. II. Текст повідомлення. Дата прийняття рішення про зміну типу товариства – 27.04.2017 року. Назва уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: загальні збори акціонерів
від 27 квітня 2017 року. Дата прийняття рішення про внесення змін до

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне
товариство «Черкаський» . 2. Код за ЄДРПОУ

05390017.
3. Місцезнаходження: 19836, Драбiвський район, Черкаська обл., селище Рецюкiвщина. 4. Міжміський код, телефон та факс: (04738) 9-22-33.
5. Електронна поштова адреса : j.litvinenko@kernel.ua. 6.Адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: http://cherkasskiy.pat.ua/. 7. Вид особливої інформації : зміна
складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
25.04.2018 загальними зборами акціонерів ПАТ «Черкаський» (протокол №б/н вiд 25.04.2018) прийнято рiшення про припинення повноважень
членів наглядової ради товариства: Лук’яненко Вікторії Олександрівни
(представник акціонера-ТОВ "Украгробізнес"), Усачової Анастасії Іванівни
(представник акціонера-ТОВ "Украгробізнес"), Ковальчука Юрія Валентиновича (представник акціонера-ТОВ "Украгробізнес"), Фещук Ірини Леоні-

статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства - 19.04.2018 року.
Назва уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення:
загальні збори акціонерів від 19.04.2018 року. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в
ЄДР – 25.04.2018 року. Повне найменування акціонерного товариства до
зміни - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАШПЕРІВСЬКИЙ
БУРЯКОРАДГОСП». Повне найменування акціонерного товариства після
зміни - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТО «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» 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 Мар’янович Роман Олегович. 26.04.2018
дівни (незалежний директор), Вознюк Олени Володимирівни (незалежний
директор), та обрати з 25.04.2018 членами наглядової ради товариства
наступних осіб: Чикіна Ігоря Валерійовича, Фещук Ірину Леонідівну, Вознюк Олену Володимирівну, як представників акціонера-юридичної особи
ТОВ "Украгробізнес" (частка в статутному капіталі 0,377398%). 25.04.2018
головою наглядової ради (протокол засідання наглядової ради №б/н вiд
25.04.2018) обрано Чикіна Ігора Валерійовича. Вказані посадові особи акціями товариства особисто не володіють; непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавали. Інші посади, які вказані особи обіймали протягом останніх п’яти років: Фещук І.Л.-ТОВ "Кернел-Трейд", керівник фінансової служби агробізнесу (з 2011р.); Вознюк О.В.-ТОВ "Кернел-Трейд",
керівник відділу обліку та аудиту земельного банку (з 2010р.); Чикін І.В.ТОВ "Кернел-Трейд", керівник регіонального офісу (12.08.2013 06.11.2017), директор агробізнесу (з 06.11.2017).
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. Директор Петров М.В. 26.04.2018

Публічне акціонерне товариство «Київметробуд»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код ЮО, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента - Публічне акціонерне
товариство «Київметробуд», код 01387432, 01601 м. Київ, вул. Прорізна, 8, (44) 279-41-89
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії - 27.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію - www.metrobud.kiev.ua
4. Найменування ідентифікаційний код ЮО - аудиторської фірми, якою
проведений аудит фінансової звітності - ПрАТ «Аудиторська фiрма
«Аналітик», код 14274505
5. Інформація про загальні збори. 26.04.2017р. проведено чергові
загальні збори (кворум 83,12%), які ініційовано наглядовою радою
товариства. Перелік питань загальних зборів:1. Про надання повноважень лічильної комісії депозитарній установі – ТОВ «Аваль-Брок» та
затвердження умов договору з ним. 2. Звіт Генерального директора про
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду Звіту Наглядової ради. 4. Звіт Ревізійної комісії
Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
та висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за
2016 рік. 5. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства,
затвердження річного звіту та балансу Товариства з урахуванням
висновку Ревізійної комісії за 2016 рік. 6. Про затвердження порядку
розподілу прибутку Товариства за 2016 рік. 7. Про затвердження
бізнес-плану Товариства на 2017 рік. 8. Затвердження звіту про
результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства
«Укргеодезмарк» за 2016 рік. 9. Про внесення змін та доповнень до
Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій
редакції. 10. Про затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову
раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства. 11. Про
припинення повноважень членів Наглядової ради, встановлення кількості
осіб членів Наглядової ради, терміну повноважень Наглядової ради та
обрання нового складу членів Наглядової ради Товариства. 12. Про
затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з
членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру
винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради
Товариства.
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13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії, встановлення
кількості осіб членів Ревізійної комісії, терміну повноважень Ревізійної
комісії та обрання нового складу членів Ревізійної комісії. 14. Про
затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної
комісії Товариства; про встановлення розміру винагороди членам
Ревізійної комісії Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується
на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. 15. Про
попереднє схвалення значних правочинів – договорів застави, іпотеки,
задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, відчуження та/або
придбання майна Товариства, оренди землі, генеральних кредитних
договорів, кредитних договорів, договорів про надання банківських
гарантій з граничною сукупною вартістю таких правочинів до двох
мільярдів гривень кожен та договорів підряду з граничною сумою таких
правочинів до двадцяти мільярдів гривень, які можуть вчинятися
Товариством в період до 26 квітня 2018 року.
6. Інформація про дивіденди. Загальними зборами акціонерів
26.04.2017р. протокол №9 прийнято рішення дивіденди за 2016 рік не
нараховувати і не виплачувати.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(тис. грн)
Найменування показника

Період
звітний
попередній
Усього активів
423 870 280 023
Основні засоби (за залишковою вартістю)
114 313
69 830
Довгострокові фінансові інвестиції
0
214
Запаси
104 938
50 534
Сумарна дебіторська заборгованість
157 448 148 165
Грошові кошти та їх еквіваленти
27 296
10 447
Власний капітал
11 395
9 359
Статутний капітал
1 001
1 001
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
3 392
1 306
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
10 979
14 304
Поточні зобов'язання і забезпечення
401 496 256 360
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
2 036
833
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
4 002 530 4 002 530
В.о. Генерального директора ______________ О.М. Токарев
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів

Приватне акцiонерне товариство
«Закарпатнерудпром»,

Код ЄДРПОУ: 00292540
Місцезнаходження: 90450, Закарпатська , Хустський, с. Сокириця,
вул. Свободи 20. тел. (03142) 45048. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
26.04.2018 р.3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.zakarpatnerudprom.kiev.ua 4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності «Аудит-сервiс IНК», код за ЄДРПОУ 13659226
5.Загальні чергові збори відбулись 27.04.2017р. кворум 99.994% Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів. 2. Звіт Правління
про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, визначення
основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за
2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт про
роботу Ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства. 5. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової
звітності, за 2016 рік. 6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році. 7. Про затвердження вчинених у
2016 році правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2017 році. 8. Припинення
повноважень членів Наглядової ради Товариства. 9.Прийняття рішення
про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерного то-

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

ТОВАРИСТВО
«ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22465515
емітента
3. Місцезнаходження емітента
65003 м. Одеса вул. Наливна, 15
4. Міжміський код, телефон та факс (0482)33-96-97 (0482) 34-10-46
емітента
5. Електронна поштова адреса
lni@eximneft.com.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://www.eximneft.com.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомостi про прийняття рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв
2. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 25 квiтня 2018 року попередньо надано
згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi
значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як
одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення цих загальних
зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом
даних господарських правочинiв перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме:
- господарських правочинiв з забезпечення та виконання Товариством своїх
зобов'язань за договорами вiдступлення права вимоги (цесiї) та переведення
боргу - граничною сукупною вартiстю кожного правочину 200 000 000,00 грн.
(двiстi мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 638 985 тис. грн.Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 31,30%. Загальна кiлькiсть голосів (акцій) – 120 660 173 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 119 256 501;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 119 256 501 та «проти»
прийняття рiшення - 0.
Загальними зборами акцiонерiв 25 квiтня 2018 року попередньо надано
згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi
значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як
одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення цих загальних
зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом
даних господарських правочинiв перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме:
- господарських правочинiв з придбання та реалiзацiї Товариством сировини, матерiалiв, енергоресурсiв, пари - граничною сукупною вартiстю кожного
правочину 250 000 000,00 грн. (двiстi п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок)

вариства в приватне акціонерне товариство. 10.Внесення змін до статуту
Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту та проведення її державної реєстрації. 11.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного затвердженого Наглядовою радою - не поступали.По всiх питаннях порядку денного рiшення
прийнятi.
Позачергові збори відбулись 18.12.2017р. кворум 99.994% Порядок
денний:1.Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Про визначення порядку та способу засвідчення
бюлетенів для голосування.3.Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.4.Про затвердження ціни розміщення акцій Товариства під час першого та другого етапів укладення
договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення
акцій.5.Про приватне розміщення акцій (із зазначенням осіб, які є учасниками такого розміщення).6.Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення
приватного розміщення акцій Товариства.7.Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та
проведення приватного розміщення акцій Товариства. 8.Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
Збори ініціювала Наглядова рада, було розглянуто всi запропоновані
проекти рiшень до питань порядку денного. Iнших пропозицiй не надходило. Всi проекти рiшень було затверджено.
6.Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 638 985 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 39,125%. Загальна кiлькiсть голосів (акцій) – 120 660 173 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 119 256 501;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 119 256 501 та «проти»
прийняття рiшення - 0.
Загальними зборами акцiонерiв 25 квiтня 2018 року попередньо надано
згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi
значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як
одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення цих загальних
зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом
даних господарських правочинiв перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме:
- господарських правочинiв з надання послуг приймання, накопичення та
вiдвантаження сирої нафти, темних нафтопродуктiв, свiтлих нафтопродуктiв граничною сукупною вартiстю кожного правочину 700 000 000,00 грн. (сiмсот
мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 638 985 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 109,55%. Загальна кiлькiсть голосів (акцій) – 120 660 173 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 119 256 501; кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 119 256 501 та «проти» прийняття
рiшення - 0.
Загальними зборами акцiонерiв 25 квiтня 2018 року попередньо надано
згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi
значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як
одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення цих загальних
зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом
даних господарських правочинiв перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме:
- господарських правочинiв з надання послуг транспортного оброблення
вантажiв - граничною сукупною вартiстю кожного правочину 250 000 000,00 грн.
(двiстi п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 638 985 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 39,125%. Загальна кiлькiсть голосів (акцій) – 120 660 173 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 119 256 501;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 119 256 501 та «проти»
прийняття рiшення - 0.
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 _________ Марковський Олександр Володимирович
		
М.П.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Облжитлопостачзбутторг»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ЗА 2017 РІК
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Облжитлопостачзбутторг», 03336433,
вул.Чернiгiвська, 1а, м.Вiнниця, -, Вінницька, 21017, (0432) 27-08-00
57-38-18 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018 3. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://vinzbuttorg.pat.ua 4. Найменування, ідентифікаційний код
юридичної особи - аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Міжнародний Фінансовий
Аудит», 37024556 5. Інформація про загальні збори: 25.04.2017, чергові ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ: 1. Обрання членів Лічильної комісії,
прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів. 3. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів. 4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів
для голосування на загальних зборах акціонерів. 5. Звіт Правління
про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт Наглядової ради
за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Звіт
Ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. 8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 9. Розподіл
прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 10. Прийняття рішення про
зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 11. Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧ
З БУ Т ТО Р Г» н а П Р И ВАТ Н Е А К Ц І О Н Е Р Н Е ТО ВА Р И СТ ВО
«ОБЛЖ ИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ». 12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення
діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про
акціонерні товариства». 13. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення усіх дій,
пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. 14. Затвердження Положення про Загальні збори, Положення
про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган. 15. Прийняття
рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії
Товариства. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ДЕННОГО: РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 1:
ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі голова лічильної комісії
Пашковська Валентина Петрівна, члени лічильної комісії Вінниченко
Наталія Іванівна, Соколовська Людмила Павлівна. Повноваження лічильної комісії припиняються після складання протоколу про підсумки
голосування. РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 2: ВИРІШИЛИ: Головою Загаль-

них зборів обрана Пушкаш Мирослава Іштванівна. Секретарем Загальних зборів обрана Сич Людмила Володимирівна. РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 3: ВИРІШИЛИ : Регламент проведення Загальних зборів
акціонерів - виступаючі з питань порядку денного до 10 хвилин; запитання, відповіді на запитання - до 3 хвилин. Питання порядку денного
розглядати без перерви, перерву зробити на час підведення підсумків
голосування. Голосування на Загальних зборах - таємне та проводиться з використанням бюлетенів. З ПИТАННЯ №3 ВИРІШИЛИ: Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної
комісії при здійснення реєстрації акціонерів для участі у Загальних
зборах та наданні таким акціонерам бюлетенів для голосування. З
ПИТАННЯ №4 ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Правління про підсумки
фінансово - господарської діяльності за 2016 рік. З ПИТАННЯ №5 ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. З ПИТАННЯ
№6 ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016
рік. З ПИТАННЯ №7 ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016рік. З ПИТАННЯ №8 ВИРІШИЛИ: Затвердити прибуток Товариства за 2016 рік в сумі 65,7 тис. грн. Розподілити прибуток
наступним чином: 100% направити на використання в господарській
діяльності Товариства. З ПИТАННЯ №9 ВИРІШИЛИ: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне
товариство. З ПИТАННЯ №10 ВИРІШИЛИ: Змінити найменування Публічного акціонерного товариства «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ»
на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ». З ПИТАННЯ №11 ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. З ПИТАННЯ №12
ВИРІШИЛИ: Уповноважити Голову загальних зборів Пушкаш Мирославу Іштванівну, Секретаря загальних зборів Сич Людмилу Володимирівну та Голову правління Публічного акціонерного товариства «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ» Зверховського Франца Йосиповича
підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ» у новій редакції. Визначити Пушкаш Мирославу Іштванівну (паспорт серія АВ № 550890 виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі 29 вересня
2003 року, ідентифікаційний номер 2709604387) уповноваженою особою на вчинення усіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 14: ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про Загальні збори, Положення про
Наглядову раду, Положення про виконавчий орган. РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 15: ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Зверховська Валентина Францівна, Романенко Вячеслав Іванович, Годзь Григорій Миколайович. Ревізійна комісія в
Товаристві не обирається. Всі рішення по питанням порядку денного
прийняті одноголосно. Протягом 2017 р. позачергові збори не скликалися. 6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РІВНЕ-АВТО»
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, вул. Київська, 110А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)28-44-29, (0362)643-110
5. Електронна поштова адреса: urist@rvnauto.rivne.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://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 припинення повноважень прийнято єдиним акціонером
26.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рiшення єдиного акціонера Товариства (Рішення №1 вiд 26.04.2018
року) у зв’язку із припиненням повноважень та діяльності Ревізійної комісії
Товариства Посадова особа Іскра Ігор Іванович (не надана згода фізичної
особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Голови Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному ка-
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піталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом
якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Нікого не обрано замість особи,
повноваження якої припинено.
Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером
26.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рiшення єдиного акціонера Товариства (Рішення №1 вiд 26.04.2018
року) у зв’язку із припиненням повноважень та діяльності Ревізійної комісії
Товариства. Посадова особа Вертійова Антоніна Дмитрівна (не надана
згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду
Члена Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Нікого не обрано замість особи, повноваження якої припинено.
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)
(дата)

№81, 27 квітня 2018 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕГАНОМ»

вноваженої особи для пiдписання Статуту у новiй редакцiї i проведення його
державної реєстрацiї. 10) Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства. 11) Про обрання членiв Наглядової
Ради Товариства. 12) Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв,
що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з членами Наглядової Ради Товариства. 13) Про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14) Про обрання Ревiзiйної комiсiї
Товариства. 15) Про прийняття рiшення про попереднє схвалення значних
правочинiв, якi можуть вчинятися. Результати розгляду питань порядку денного: Вирiшили: припинити повноваження Лiчильної комiсiї у повному склад;
обрано на строк до переобрання Лiчильну комiсiю. Затвердили: регламент
загальних зборiв, рiчний звiт за 2016 рiк, звiт Генерального директора, звіт
Наглядової Ради, звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства. Роботу всіх органів визначити задовiльним. Прийнято рішення: припинити повноваження членiв Наглядової ради у повному складi: Кузьмiна Д., Кузьмiна П.М., Кузьмiну О.В.,
Кадрову О.О., Мадей Т.В.; обрано членами Наглядової ради на строк до наступних рiчних загальних зборiв: Кузьмiна С., Кузьмiна П.М., Кузьмiну О.В.,
Кадрову О.О., Мадей Т.В. Затвердили умови цивiльно-правових договорiв з
членами Наглядової ради. Прийняли рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року та
надати повноваження Виконавчому органу Товариства на укладання таких
значних правочинiв, не припиняти повноваження Ревiзiйної комiсiї у цьому
роцi. Всі перелічені рiшення вище прийняті одноголосно.
Не прийняті рішення: 1) про змiну типу Товариства з публiчного на приватне, про зміну найменування Товариства; 2) про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту у новiй редакцiї.
6. Інформація про дивіденди: Вирішили не виплачувати дивiденди за
2016 рiк.

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
Приватне акцiонерне
емітента

кол №1 вiд 25.04.2018р.). Член Наглядової ради Кваскова Марина Миколаївна (паспорт: серiя ВН номер 529305 виданий Ленiнським РВ УМВС
України у м. Донецьку 18.08.2008) обрано 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї
25.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3
роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - помiчник юрисконсульта, Голова правлiння. Рiшення прийнято Загальними зборами
акцiонерiв (Протокол №1 вiд 25.04.2018р.).Посадова особа є представником акцiонера ПрАТ «МЕНЕДЖЕР» (ЄДРПОУ 32711435),який володiє
акцiями Товариства на загальну суму 1200грн. 00 коп, що складає 0,0024%
Член Наглядової ради Москвiн Олексiй Валервйович (паспорт: серiя ВС
номер 006288 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку
13.10.1999) обрано 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018) Акцiями
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник управлiння медичного
страхування. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол
№1 вiд 25.04.2018р.). Посадова особа є представником акцiонера
ПАТ «Страхова Компанiя «КРЕМIНЬ» (ЄДРПОУ 24559002, володiє акцiями
Товариства на загальну суму 5154064грн. 00 коп, що складає 10,30812% )
Член Наглядової ради Махота Людмила Василiвна (паспорт: серiя ВА номер 349124 виданий Пролетарським РВ УМВС України в Донецькiй областi
26.07.1996) обрано 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018) Акцiями
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Старший спецiалiст вiддiлу особистого страхування. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 25.04.2018р.). Посадова особа є представником акцiонера
ПАТ «Страхова Компанiя «КРЕМIНЬ» (ЄДРПОУ 24559002, володiє акцiями
Товариства на загальну суму 5154064 грн. 00 коп, що складає 10,30812% )
Голова Наглядової ради Кваскова Марина Миколаївна (паспорт: серiя ВН
номер 529305 виданий Ленiнським РВ УМВС України у м. Донецьку
18.08.2008) обрано 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018) Акцiями
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв
- помiчник юрисконсульта, Голова правлiння. Рiшення прийнято Засiданням
Наглядової Ради(Протокол б\н вiд 25.04.2018р.). Рiшення прийнято
Засiданням Наглядової ради (Протокол вiд 25.04.2018р.). Посадова особа
є представником акцiонера ПрАТ «МЕНЕДЖЕР» (ЄДРПОУ 32711435,
володiє акцiями Товариства на загальну суму 1200грн. 00 коп, що складає
0,0024% )
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ____________ Григоренко Олена Анатолiївна
			
М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017р.
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАНОМ», 01549366, 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 19-А,
(044)496-26-50
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://kreshatik-plaza.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «Аудит Консалт Україна», 35572900
5. Інформація про загальні збори: чергові, дата проведення: 28.04.2017,
кворум зборів: 97.273805%. Додаткових пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надавались. Перелiк питань, що розглядалися на загальних
зборах: 1) Про обрання Голови та членiв Лiчильної комiсiї чергових Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства. 2) Про прийняття рiшення з питань порядку
проведення Загальних зборiв Товариства. 3) Про затвердження рiчного звiту
Товариства за 2016 рiк. 4) Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016
рiк. 5) Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу Товариства - Генерального директора Товариства. 6) Про прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства. 7) Про
затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 8) Про
змiну типу та найменування Товариства. 9) Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту у новiй редакцiї та визначення упо-

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

товариство
"Iнвестицiйнофiнансовий консалтинг"

33792667

03040 м. Київ просп. Голосiївський, буд.70
+38 (094) 925 09 59 вiтсутнiй
nesterenko@ifc.ip-pluss.com
infinkon.at.ua

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб
емiтента

2. Текст повідомлення
Повноваження Голови Наглядової ради Кваскова Марина Миколаївна
(паспорт: серiя ВН номер 529305 виданий Ленiнським РВ УМВС України у
м. Донецьку 18.08.2008) припинено 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї
25.04.2018). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв
(Протокол №1 вiд 25.04.2018р.). Повноваження Член Наглядової ради
Москвiн Олексiй Валервйович (паспорт: серiя ВС номер 006288 виданий
Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 13.10.1999) припинено
25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018) Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок,
протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 25.04.2018р.). Повноваження Члена Наглядової ради Махота Людмила Василiвна (паспорт: серiя
ВА номер 349124 виданий Пролетарським РВ УМВС України в Донецькiй
областi 26.07.1996) припинено 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018)
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на
посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Прото-
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№81, 27 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ «ВЕКТОР»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ «ВЕКТОР»
2. Код за ЄДРПОУ: 33304201
3. Місцезнаходження: 04073 м.Київ, вул. Рилєєва, 10-А
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 468-23-59, 537-72-18
5. Електронна поштова адреса: vektor@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://vektor.emitents.net.ua/ua/docs
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів було прийнято наглядовою радою ПРАТ «НДІ «ВЕКТОР» 26.04.2018р.
Відомості щодо правочинів:

Характер правочинів: договори оренди нежитлових приміщень.
Гранична сукупна вартість правочинів: 18310 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 73258,2 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 24,99%.
Інформація про загальну кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення не надається, тому що рішення було
прийнято наглядовою радою.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської
діяльності емітента: рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів було прийнято наглядовою радою ПРАТ «НДІ «ВЕКТОР» 26.04.2018р.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова правлiння
Нелiн О. В.
27.04.2018

Приватне акцiонерне товариство
“Торговельно-пiдприємницький центр”
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Торговельнопiдприємницький центр"
2. Код за ЄДРПОУ
05414775
3. Місцезнаходження
03022, м. Київ, Василькiвська,
буд.34
4. Міжміський код, телефон та факс
044-257-50-00 044-257-87-54
5. Електронна поштова адреса
vat_tpc@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.tpc.pat.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів
II. Текст повідомлення
Дата
Ринкова
Вартість
Співвідношення
прийняття вартість майна
активів
ринкової вартості
рішення або послуг, що емітента за майна або послуг, що
є предметом
даними
є предметом
правочину (тис. останньої
правочину, до
грн)
річної
вартості активів
фінансової емітента за даними
звітності
останньої річної
(тис. грн)
фінансової звітності
(у відсотках)
1
2
3
4
5
1
25.04.2018
4000
190538
2.1
25.04.2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТПЦ" (Протокол
№01-2018 вiд 25.04.2018 р.) прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення товариством значних правочинiв.
Предмет правочину: Рiшення про iнвестування в ТОВ «ПРОМ АГРО
ПРОЕКТ» та/або викуп майна ТОВ «ПРОМ АГРО ПРОЕКТ»
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину (сума
коштiв) - 4 000 000,00 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
– 190 538 тис. грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) – 2,1%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 23 836 120 шт., кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 22 912 688 шт.,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення:
22 912 688 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти"
прийняття рiшення: 0 шт.
№
з/п

328

1
2

2
25.04.2018

3
20000

4
190538

5
10.5

25.04.2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТПЦ" (Протокол
№01-2018 вiд 25.04.2018 р.) прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення товариством значних правочинiв.
Предмет правочину: Будiвництво перехiдної галереї мiж корпусами №1
(лiт. В), №2 (лiт. Б) та адмiнбудiвлею (лiт. А) по вул. Василькiвськiй, 34
м. Києва.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину –
20 000 000 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
– 190 538 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
(у вiдсотках) – 10,5%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 23 836 120 шт., кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 22 912 688 шт.,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення:
22 912 688 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт.
1
3

2
25.04.2018

3
5000

4
190538

5
2.6

25.04.2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТПЦ" (Протокол
№01-2018 вiд 25.04.2018 р.) прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення товариством значних правочинiв.
Предмет правочину: Запровадження бiзнес-проекту альтернативного
палива (органiзацiю власного виробництва пiлет)
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину –
5 000 000 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
– 190 538 тис грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
(у вiдсотках) – 2,6%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 23 836 120 шт., кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 22 912 688 шт.,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення:
22 912 688 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт.
III. ПІДПИС
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова Правління
Прядун Iгор Олексiйович

№81, 27 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО
"ОКТЯБРЬ"

00414552
85506, Донецька обл.,
Великоновосiлкiвський район,
селище Благодатне, ВУЛИЦЯ
МIЧУРIНА, будинок 1
38062432244 80624391629

4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
kochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://agro-octyabr.com.ua/
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №7 вiд 26.04.2018р.) припинено повноваження наглядової
ради Товариства. Пiдстава прийнятого рiшення - дострокове припинення
повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.
Припинено повноваження Голови Наглядової ради - Олексюк Андрiан
Iванович. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з
26.04.2016 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №7 вiд 26.04.2018р.) припинено повноваження наглядової
ради Товариства. Пiдстава прийнятого рiшення - дострокове припинення
повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.
Припинено повноваження Член Наглядової ради - Шульгана Ярослава
Миколайовича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала.
Посадова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з
26.04.2016 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №7 вiд 26.04.2018р.) припинено повноваження наглядової
ради Товариства. Пiдстава прийнятого рiшення - дострокове припинення
повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.
Припинено повноваження Член Наглядової ради - Костиркiної Наталiї
Олексiївни. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала.
Посадова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з
26.04.2016 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-

ства (Протокол №7 вiд 26.04.2018р.) обрано членiв наглядової ради Товариства. Пiдстава прийнятого рiшення - обрання нових членiв Наглядової ради.
Обрано членом Наглядової ради - Олексюк Андрiан Iванович. Термiн
призначення – 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства та вимог законодавства. Олексюк А.I. є представником акцiонера - юридичної особи
ТОВ «Спецагропроект», яка володiє 95,2804% Статутного капiталу
емiтента.
Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова
особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посаду
юриста ПрАТ «Райз-Максимко». 26.04.2016 був обраний Головою Наглядової ради Товариства.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №7 вiд 26.04.2018р.) обрано членiв наглядової ради Товариства. Пiдстава прийнятого рiшення - обрання нових членiв Наглядової ради.
Обрано членом Наглядової ради - Шульган Ярослав Миколайович.
Термiн призначення – 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства та вимог законодавства. Шульган Я.М. є представником акцiонера - юридичної особи
ТОВ «Спецагропроект», яка володiє 95,2804% Статутного капiталу
емiтента.
Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова
особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посаду
юриста ПрАТ «Райз-Максимко». 26.04.2016 був обраний Членом Наглядової ради Товариства.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №7 вiд 26.04.2018р.) обрано членiв наглядової ради Товариства. Пiдстава прийнятого рiшення - обрання нових членiв Наглядової ради.
Обрано членом Наглядової ради - Маркелову Олену Петрiвну. Термiн
призначення – 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства та вимог законодавства.Маркелова О.П. є представником акцiонера - юридичної особи
ТОВ «Спецагропроект», яка володiє 95,2804% Статутного капiталу емiтента.
Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова
особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посаду
юриста, директора ПАТ «Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв», юрист
Приднiпровського регiонального управлiння ПрАТ «РАЙЗ-МАКСИМКО»,
юрист ТОВ «АГРАРНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПРИДНIПРОВСЬКЕ».
Рiшенням наглядової ради ПРАТ «ОКТЯБРЬ» 26.04.18 (протокол №23)
Олексюк Андрiан Iванович обраний головою наглядової ради безстроково
(на строк повноважень наглядової ради). Згоди на оприлюднення паспортних (персональних) даних не надав. Не володiє акцiями емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом
останнiх 5-ти рокiв обiймав посаду юриста ПрАТ «Райз-Максимко».
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
КОРЕНЄВ АРТЕМ АНАТОЛIЙОВИЧ
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
26.04.2018
М.П.
(дата)

ПАТ «Київхлiб»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 р.
1. Найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон емітента: ПАТ «Київхлiб», 00381574, 04080, м. Київ, Межигiрська, 83
(044) 2777031.
2. Дата розкриття річної інформації у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії: 27.04.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено річну
інформацію:http://emitent.tetra-studio.com.ua/kievhleb.
4. Найменування аудиторської фірми: ТОВ «Аудиторська фiрма «Мiлааудит», 23504528
5. Інформація про загальні збори: дата 28.04.2017, кворум 68.7063%.
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї товариства, затвердження її складу,
прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв товариства.
3. Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської
дiяльностi товариства за 2016 рiк, визначення основних напрямкiв
дiяльностi Товариства у 2017 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Голови правлiння.
4.Звiт голови наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту голови наглядової ради.
5. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї та затвердження висновкiв
ревiзiйної комiсiї Товариства.6. Затвердження рiчного фiнансового звiту та
балансу Товариства за результатами 2016 року, розподiл прибутку, отриманого у 2016 роцi (покриття збиткiв).7. Прийняття рiшення про виплату
дивiдендiв та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства за 2016
рiк.8. Затвердження рiшень, прийнятих наглядовою радою Товариства.
Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення.9.Внесення
змiн до статуту ПАТ «КИЇВХЛIБ», затвердження статуту Товариства в новiй
редакцiї. Визначення особи, якiй надається повноваження щодо
пiдписання статуту Товариства у новiй редакцiї.10.Припинення повноважень Голови та членiв наглядової ради Товариства.
11. Обрання членiв наглядової ради Товариства.12. Обрання Голови
наглядової ради Товариства.13. Затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами
наглядової ради Товариства, встановлення їх винагороди, обрання особи,
яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради Товариства.14. Дострокове припинення повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.15. Обрання членiв ревiзiйної
комiсiї Товариства.16. Обрання Голови ревiзiйної комiсiї.На зборах були
розглянутi всi питання порядку денного та по кожному питанню були
прийнятi вiдповiднi рiшення. .6. Дивiденди на протязi звiтного перiоду не
сплачувались.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10508»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості.
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
10508»
2. Код за ЄДРПОУ: 05460999
3. Місцезнаходження: 24000, Вінницька область, місто МогилівПодільський, проспект Незалежності 315.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04337)601-19
5. Електронна поштова адреса: par@05460999.pat.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http:// www.05460999.pat.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення. 1.Дата прийняття рішення: 26 квітня 2018 року.
2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Могилів-Подільське АТП-10508». 3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збори приймають рішення про
попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в
період з 26.04.2018 р. по 26.04.2019 р. (включно), вартість яких перевищує
25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/
позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або

одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських
установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку
та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов’язань (в
т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов ’язань будьяких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна),
відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких
воно виступає будь-якою із сторін.При цьому гранична сукупна вартість
значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 1 000 000,00 (Один мільйон
гривень 00 копійок) грн. 4. Гранична сукупна вартість правочинів:
1 000 тис. грн. 5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної
фінансової звітності 213,4 тис.грн. 6. Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 468,6%. 7. Загальна кількість голосуючих акцій 362704 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для
участі у зборах - 362704 голоси; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 362704 голоси; кількість голосуючих акцій, що проголосували
«проти» прийняття рішення - 0.
ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Директор Ковальов В.В. 26.04.2018 року.

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

обрано до наступних річних зборів товариства. До обрання особа займала
посади: директор дирекції з управління власністю, директор дирекції з корпоративного управління, член наглядової ради, голова наглядової ради.
Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ПРАТ «ДМЗ», код за ЄДРПОУ 30939178.
- обрано на посаду члена наглядової ради Чернікову Тетяну Олександрівну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від
25.04.2018р.). Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового
складу наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Особу обрано до наступних річних зборів товариства. До обрання
особа займала посади: директор дирекції з організації тендерів, член наглядової ради. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ПрАТ «ДМЗ», код за ЄДРПОУ 30939178.
- обрано на посаду члена наглядової ради Биковського Станіслава Миколайовича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від
25.07.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового
складу наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано до наступних річних зборів товариства. До обрання особа
займала посади: начальник відділу дирекції з правового забезпечення, начальник юридичного відділу філії, заступник директора дирекції з правового
забезпечення, член наглядової ради. Особа акціями товариства не володіє.
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Кандидат є представником акціонера - ПРАТ «ДМЗ», код за ЄДРПОУ 30939178.
- обрано на посаду члена наглядової ради Бондаренка Артема Миколайовича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від
25.04.2018р.). Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового
складу наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Особу обрано до наступних річних зборів товариства. До обрання
особа займала посади: ведучий економіст відділу по роботі з банківськими
установами дирекції з фінансів, заступник начальника відділу по роботі з
банківськими установами дирекції з фінансів, начальник відділу по роботі
з банківськими установами дирекції з фінансів, член наглядової ради. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ПРАТ «ДМЗ», код за ЄДРПОУ 30939178.
- обрано на посаду члена наглядової ради Скаженік Юлію Борисівну на
підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 25.07.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу наглядової
ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано
до наступних річних зборів товариства. До обрання особа займала посади:
заступник директора дирекції стратегічного планування та економічного аналізу, член наглядової ради. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Кандидат є
представником акціонера - ПрАТ «ДМЗ», код за ЄДРПОУ 30939178.
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 Кузьмичов Леонід Леонідович
(підпис) М.П.
(ініціали та прізвище керівника)
26.04.2018р

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ
ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 00191035 3. Місцезнаходження: 85300, Донецька
обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А. 4. Міжміський код, телефон
та факс: (06232) 5-49-00, (06232) 9-83-59 5. Електронна поштова адреса:
offіce@yakhz.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: yakhz.donetsksteel.
com 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
25.04.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ «ЯКХЗ», а
саме:
- припинено повноваження голови наглядової ради Давидзона Олексія
Романовича, на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол
від 25.04.2018р.). Рішення прийняте на вимогу діючого законодавства.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа перебувала
на посаді з 25.07.2017р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена наглядової ради Чернікової Тетяни
Олександрівни, на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол
від 25.04.2018р.). Рішення прийняте на вимогу діючого законодавства.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа перебувала
на посаді з 25.07.2017р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена наглядової ради Бондаренка Артема
Миколайовича, на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол
від 25.04.2018р.). Рішення прийняте на вимогу діючого законодавства.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа перебувала
на посаді з 25.07.2017р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена наглядової ради Биковського Станіслава Миколайовича, на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 25.04.2018р.). Рішення прийняте на вимогу діючого законодавства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа
перебувала на посаді з 25.07.2017р. Особа акціями товариства не володіє.
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена наглядової ради Скаженик Юлії Борисівни, на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від
25.04.2018р.). Рішення прийняте на вимогу діючого законодавства. Особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа перебувала на посаді з 25.07.2017р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- обрано на посаду голови та члена наглядової ради Надича Ігора Богдановича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від
25.04.2018р.) та рішення наглядової ради (протокол від 25.04.2018р.). Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів для опублікування в офіційному
друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство "СТРАХОня, міжміський код та телефон
ВА КОМПАНIЯ "УКРПРОМемітента
ГАРАНТ", 31549726, Дніпропетровська, Соборний, 49005, Днiпро,
Писаржевського, 1А, (0562) 333-992
2. Дата розкриття повного тексту 25.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://31549726.uafin.net/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Річна інформація емітента за 2017 рік.
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
місцезнаходження,
міжміський код та телефон КОМПАНIЯ "ЖИТТЯ ТА
емітента
ПЕНСIЯ", 34531711м. Київ ,
Шевченкiвський, 04050, м. Київ, вул. Герцена, буд. 10
044 206 28 85
2. Дата розкриття повного 27.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі lifeandpension.emitents.net.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акцiонерне товариство
“ПРОСТО-страхування”

Приватне
акціонерне товариство
«Житловик»

Річна інформація емітента
за 2017 рік.
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
"ПРОСТО-страхування", 24745673м. Київ ,
місцезнаходження,
Шевченкiвський, 04050, Київ, вул. Герцена,
міжміський код та телефон 10 044 2062885
емітента
2. Дата розкриття повного
27.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://www.pro100.ua/ua/pro-kompaniyu/
Інтернет, на якій розміщено zvitnist/zvitnist-emitenta
регулярну річну інформацію
Голова Правління

Сапацинський О.В.

Приватне
акцiонерне товариство
«Агропромбудмеханiзацiя»
Річна інформація емітентів,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1.Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство
«Агропромбудмеханiзацiя», код за ЄДРПОУ - 01354013, місцезнаходження - 76000, м.Iвано-Франкiвськ, Юностi, 33, міжміський код та телефон
емітента - (0342) 50-63-75
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії – 26.04.2018 р.
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа - trucksota.if.ua

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БОБРИНЕЦЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»
Річна інформація емітента цінних паперів,
який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів
за 2017 рік
1.Основні відомості про емітента 1.Повне найменування емітента, код
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОБРИНЕЦЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА», 03748779, 27200 Кiровоградська область Бобринецький м.Бобринець вул. Промислова, 6, 05257 340292.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: bobrintech.at24.com.ua. Директор Цесарський Анатолій
Юрійович.

Генеральний директор

Сапацинський О.В.

Річна інформація емітента за 2017 рік
1. Повне найменування емітента,
Приватне акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, "Житловик", 13551150
міжміський код та телефон емітента 10002, Житомирська обл.,
м. Житомир,
провулок 1-й Кривий Брiд, 2
(0412)343483,
2. Дата розкриття повного тексту
27.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
13551150.smida.gov.ua
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Голова правлiння

Романішин Олександр Васильович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВТ БАВАРIЯ-ДНIПРОПЕТРОВСЬК»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів для
опублікування в офіційному друкованому виданні) /
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента / ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТ БАВАРIЯ-ДНIПРОПЕТРОВСЬК», (код 25007606), Дніпропетровська обл., Жовтневий р-н, 49041, м.Днiпропетровськ, вул.Панiкахи,5
т.(056)744-99-22;, /
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії / 27.04.2018 /
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію / http://www.bmw.dp.ua

Приватне
акцiонерне товариство
«Аметист-IВА»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, - Приватне акцiонерне товариство
«Аметист-IВА», код за ЄДРПОУ – 25071633 , місцезнаходження - 76018,
м.Iвано-Франкiвськ, вул.Шевченка, буд.3, міжміський код та телефон емітента -(03422) 75-06-70
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - 25.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію - ametust-iva.pat.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента:

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

23454034, Україна, Харківська обл., 61172 м. Харкiв, вул. Роганська, буд.149, (057) 716-37-32.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://labelcap.com.ua/

04827073, Україна Харківська обл., 61002 м. Харкiв, вул. Алчевських, 43, (057) 732-53-08.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.usaem.in.ua

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

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«АЛЬЯНС»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО
«ТВIН-ДРУК»,

ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХАРКIВСЬКА АВТОБАЗА № 2»,

01268414, Україна, Харківська обл., 61105 м. Харкiв, просп. Льва Ландау, буд. 147, (0572) 97-21-98.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.avtobaza.kharkov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИДАВНИЦТВО «ВIЛЬНА УКРАЇНА»
КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК
«УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДАВНИЦТВО «ВIЛЬНА УКРАЇНА» КОРПОРАТИВНЕ
ПIДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ», 05905697, 79005,
м. Львів, вул. Володимира Великого, 2, 380322389523.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: vilnaukraina.informs.net.ua.

Приватне акціонерне товариство
«Вінницьке виробничо ремонтне
підприємство»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЗА 2017 РІК,
ЯКИЙ ЗДІЙСНИВ ПРИВАТНЕ (ЗАКРИТЕ)
РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Вінницьке виробничо ремонтне підприємство», код за ЄДРПОУ:
32899265, місцезнаходження: 21001, місто Вінниця, вулиця Кірова 1, міжміський код та телефон – 0432274987.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 23.04.2018 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію – http:// vvrp.biz.ua
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ПIВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ»,

Річна інформація емітента
1. Повне найменування емітента,
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
міжміський код та телефон емітента КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», ЄДРПОУ
32495221, 49083, м. Дніпро,
вул. Собінова, б.1, т. 056-372-30-10
2. Дата розкриття повного тексту
25.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.skaliance.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Річна інформація емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ», код за ЄДРПОУ 33274455, 49000, місто
Дніпро, вул Ширшова, буд. 9, кім. 11, телефон (056)3757538.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - 26.04.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію - alfadev.prat.dp.ua.

Приватне акцiонерне товариство
«Центрально-Українське
виробничо-комплектовочне
пiдприємство
«АТОМПРОМКОМПЛЕКС»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Центрально-Українське виробничо-комплектовочне пiдприємство
«АТОМПРОМКОМПЛЕКС», 14308150, вул. Промислова, 9, с. Пролiски,
Бориспiльський р-н, Київська обл., 08322, /044/ 593-37-20
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 14308150.infosite.com.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1.Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БIЛОВОДСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»,

код за ЄДРПОУ: 00955851, місцезнаходження: 42065, Сумська обл.,
Роменський р-н, с. Бiловод, вул. Бiловодська, 2, міжміський код та телефон емітента: (05448) 9-38-08.
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018.
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://bilovodkhp.pat.ua/.

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «АСКО-МЕДСЕРВIС»,

13550765, Україна Голосiївський р-н 03150 м.Київ вул. Антоновича, буд.122, (044) 247-40-70
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://www.ams.com.ua/

Приватне акцiонерне товариство
«ЕР ЛIКIД ЄНАКIЄВЕ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «АЕЛIТА»,

31351587, Україна Донецька обл. 87521 м. Марiуполь вулиця Дачна 3,
0629409833
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://aelite.com.ua/

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «ЕР ЛIКIД ЄНАКIЄВЕ», 37837486, 04112 м.Київ вул. Ризька, 8
лiтера А, (044) 583-00-89
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://37837486.smida.gov.ua/

Приватне
акцiонерне товариство
«Меткор»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СВІТЛОВОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 13507»

Річна інформація емітентів,
які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1.Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство
«Меткор», код за ЄДРПОУ – 20531515, місцезнаходження - 76005,
м. Iвано-Франкiвськ, вул.Польова, буд.8, міжміський код та телефон емітента -(0342) 520392.
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії – 26.04.2018 р.
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію - metkor.pat.ua

Приватне
акцiонерне товариство
«Кiровоградський
«Облсiлькомунгосп»

Річна інформація емітента цінних паперів,
який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Кiровоградський «Облсiлькомунгосп», 01237856, 25006 Кiровоградська
область, Ленiнський район, м. Кiровоград вул. Преображенська, 26-Б,
(0522) 24-44-09;
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2018р.;
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:kir-oskh.at24. com.ua; Директор Кабузенко Володимир Артемович

Річна інформація емітента цінних паперів,
який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів
за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВІТЛОВОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13507»,
05465732, 27500 Кiровоградська область, Свiтловодський район, місто
Свiтловодськ, вулиця Героїв Чорнобиля, 38, (05236) 2-53-34;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:satp13507.at24.com.ua.
Директор
Богдан Юрій Іванович.

Приватне
акцiонерне товариство
«Мрiя»
Річна інформація емітентів,
які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство
«Мрiя», код за ЄДРПОУ – 00378267 , місцезнаходження -78200, ІваноФранківська обл., Коломийський р-н., Коломия, вул. Атаманюка, 86, міжміський код та телефон емітента - (03433) 2-59-96,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - 25.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію https://pat-mriya.io.ua/
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне
акціонерне товариство
«Тернопільський молокозавод»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Публiчне акцiонерне
товариство
« Н овоград - В олинське
ремонтно-транспортне пiдприємство», іден1.Повне найменування емітента

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Тернопільський молокозавод»; 30356917; 46010, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28; (0352) 56-12-01, 56-12-01.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії : 26.04.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: molokija.com.

тифікаційний код юридичної особи 03740128, місцезнаходження 11700,
Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Чехова, буд. 5, міжміський код і телефон емітента 04141 24566. 2.Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
25.04.2018 р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.novrtp.ho.ua. 4.Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», ідентифікаційний код юридичної
особи 31133478. 5.Інформація про загальні збори. В звiтному роцi чергові
та позачергові загальнi збори акціонерівне скликались i не проводились в
зв'язку з відсутністю грошових коштів на організацію їх скликання. 6.Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
Директор ____________ Прокопов Олександр Володимирович

приватне
акціонерне товариство
«Сортнасіннєовоч-Львів»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФОРТЕ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА
ЗА 2017 РІК,
який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон: приватне акціонерне товариство
«Сортнасіннєовоч-Львів», код за ЄДРПОУ – 00492302; місцезнаходження: 79058, м.Львів, пр.В.Чорновола 45а, корпус 13; телефон (032)
252‑02‑67.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018 року. 3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет на якій розміщено регулярну річну інформацію:
http://sortnasinjeovoch.emitents.net.ua.

Приватне
акцiонерне товариство
«СТМ»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента- Приватне акцiонерне товариство
«СТМ», код за ЄДРПОУ - 19389851, місцезнаходження - 77112, ІваноФранківська обл. , Галицькийр-н, с.Дем'янiв, вул.Львiвська,75, міжміський
код та телефон емітента (03438) 42-738
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 25.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію - stm.at.ua

Вiдкрите акцiонерне товариство
«М’ясомолторг»
Річна інформація емітента цінних паперів
1.Повне найменування емітента - Вiдкрите акцiонерне товариство
«М'ясомолторг», код за ЄДРПОУ - 01553577, місцезнаходження - 76014,
Iвано-Франкiвськ, вул.Левинського, 1а, міжміський код та телефон емітента -(0342) 78-94-99,
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії – 26.04.2018 р.
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію - fedyk.com.ua
4.Найменування, аудиторської фірми , якою проведений аудит фінансової звітності ТОВ аудиторська фiрма «IФ-аудит», код за ЄДРПОУ –
22196268
5.В звітному періоді загальні збори акціонерів не проводили, у зв’язку
з відсутністю коштів.
6.Емітент рішення щодо виплати дивідендів не приймав
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФОРТЕ», 34615026, Донецька обл.
87548 мiсто Марiуполь вулиця Зелiнського, 41/41а, 0629409883
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.forte-ic.com.ua

Приватне акцiонерне товариство
«Пусконаладка»

1. Річна інформація емітента цінних паперів за 2017р.
I.Основні відомості про емітента1.Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Пусконаладка»;код за ЄДРПОУ:05418827;
Місцезнаходження:11701Житомирська обл.,м.Новоград – Волинський,
вул. Генерала Iльїна 6 а; Міжміський код та телефон (04141)2-16-94;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 25 квітня 2018 р.3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:
www.puskonaladka.ho.ua. 4 Найменування аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Наталія», код за
ЄДРПОУ: 33253896, якою проведений аудит фінансової звітності.
5 Черговi та позачергові загальнi збори акцiонерiв емітента у звітному
році не скликались та не проводились із-за відсутності коштів на їх
проведення.6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

Приватне
акцiонерне товариство
«Олексіївське»
Річна інформація емітента цінних паперів, який здійснив приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Олексіївське», 23898541, 27614, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н., с. Олексіївка, вул. Ущакова,61; (0522) 315621;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2018р.; . Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:
olx.at24.com.ua.
Директор
Яцканич Віктор Михайлович.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО "ЕФЕС
ня, міжміський код та телефон
УКРАЇНА", код за ЄДРПОУ
емітента
00377457, 83059, мiсто Донецьк,
проспект Iллiча, будинок 106
тел (044) 3932676 (дод. 67-62)
факс (044) 3932674
2. Дата розкриття повного тексту річ- 26 квітня 2018 року
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://00377457.smida.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Генеральний директор

Огюн Юміт Омер

Приватне
акціонерне товариство
«Кременчуцький колісний завод»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- «Енергопостачальна компанiя
ня, міжміський код та телефон
«Херсонобленерго», 05396638,
емітента
Херсонська область, Суворовський р-н., 73000, мiсто Херсон,
Пестеля, 5/ 0552/ 48-03-19,
2. Дата розкриття повного тексту 26 квітня 2018 року
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.ksoe.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Голова правління ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго»

І.М.Сафронов

Приватне акціонерне товариство
«Кременчуцька трикотажна
фабрика»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«Кременчуцький колісний завод»,
місцезнаходження,
код за ЄДРПОУ 00231610,
міжміський код та телефон 39611,Україна, Полтавська обл., м. Кременемітента
чук, проїзд Ярославський, 8, (0536)
76-42-23
2. Дата розкриття повного 26.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.krkz.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство «Кременемітента, код за
чуцька трикотажна фабрика»,
ЄДРПОУ, місцезнахо- код за ЄДРПОУ 00310924,
дження, міжміський код 39627,Україна, Полтавська обл., м.Кременчук,
та телефон емітента
проспект Полтавський, 2-А, (0536) 79-97-35
2. Дата розкриття
26.04.2018
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
www.trik.pat.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію

Приватне акціонерне товариство
«Акціонерна страхова компанія
«ІНГО Україна»

Приватне акціонерне товариство
«Акціонерна страхова компанія
«ІНГО Україна Життя»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, Приватне акціонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- «Акціонерна страхова компанія «ІНГО
ня, міжміський код та телефон
Україна», код ЄДРПОУ 16285602,
емітента
місцезнаходження: 01054, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33,
т. (044) 490-27-44
2. Дата розкриття повного тексту 28 квітня 2018 року
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://www.ingo.ua/ua/company/
Інтернет, на якій розміщено
rozkrittya-informaciyi-emitentom
регулярну річну інформацію

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента,
Приватне акціонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, «Акціонерна страхова компанія
міжміський код та телефон
«ІНГО Україна Життя», код
емітента
ЄДРПОУ 35333145, місцезнаходження: 01054, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33,
т. (044) 490-27-44
2. Дата розкриття повного тексту
28 квітня 2018 року
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://www.ingo.ua/ua/ingo-life/
Інтернет, на якій розміщено
rozkrittya-informaciyi-emitentom
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

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

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «УНАВСЬКЕ»

(далі – ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» повідомляє, що при підготовці до
проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК»,
які скликані на 28.04.2018 року, Спостережною радою ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» виявлено, що при розкритті особливої інформації про зміну складу посадових осіб товариства (звільнення та призначення складу Спостережної ради), яка виникла 26.04.2017 року було допущено технічну
помилку.
У тексті повідомлення помилково вказано обрання членом Спостережної ради Селехман Володимира Юрійовича, а саме:
«Рiшенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (Протокол №02-17/02 вiд 21-26.04.2017р.) обрано на посаду члена Спостережної ради Селехмана Володимира Юрійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) терміном на один рік. Інформацiя
про посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 2012
року по сьогодні – Директор ТОВ «Плодоовоч – Уж». Акцiями ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» не володiє, представник акціонера ОП Ужгородський коньячний завод. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.»
Повинно було бути вказано обрання членом Спостережної ради Рудову Юлію Вікторівну, а саме:
«Рiшенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (Протокол №02-17/02 вiд 21-26.04.2017р.) обрано на посаду члена Спостережної ради Рудову Юлію Вікторівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) терміном на один рік. Інформацiя про посади,
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 2010 року по теперішній час – Перший заступник Генерального директора Корпорації «Закарпатсадвинпром». Акцiями ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.»
Після виявлення технічної помилки Банком розміщено виправлену
особливу інформацію про зміну складу посадових осіб ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та опубліковано в виданні «Бюлетень. Відомості НКЦПФР» від 27.04.2018р.
№81.
В.о. Голови Правління
ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК»
Журкі Ю.Ч.

Код за ЄДРПОУ: 00448746
Місцезнаходження: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Фомічова, 1-А
Міжміський код, телефон та факс: (04565) 5-43-64
Електронна поштова адреса: at101@atrep.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://00448746.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УНАВСЬКЕ»
(Протокол №18 від 24.04.2018р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:
Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Юшин Денис
Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою
не надано) з 24.04.2018р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на
підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №18 від
24.04.2018 р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента:
0,0000047%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові
злочини. Перебував на посаді з 22.04.2016р. по 24.04.2018р.
Обрано. Член Наглядової ради – Камрікова Оксана Олександрівна
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з
24.04.2018р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №18 від 24.04.2018 р.). Строк,
на який призначено особу – 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,007573%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та
посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх
п'яти років: ТОВ «МТС» - Директор.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Генеральний директор
Стижко Олена Юріївна
25.04.2018р.

Приватне акціонерне товариство
«Науково-виробниче
підприємство «Система»

ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РАМБУРС»

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
«Науково-виробниче підприємство «Система»;2. Код за ЄДРПОУ:
32133730;3. Місцезнаходження: 61070 м. Харків, вул. Рудика,6;4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-21-01, (057) 752-54-20;5.Електронна поштова адреса: bumagi@jst-systema.com;6. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: systema-tv.com;7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю:
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
ІІ. Текст Повідомлення
25.04.2018 ПрАТ «НВП «Система» отримало від ПАТ «Національний
депозитарій України» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, зг. якого з'ясувалося, що в
системi реєстру ПрАТ « НВП «Система» вiдбулися змiни щодо власникiв
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцій емітента. Пакет акцій акцiонера - юридичної особи 37535703 Держава Україна, в особі
суб'єкта управл, об'єктами держ. власності - РВ ФДМУ по Харк. обл.
(Україна), місцезнаходження: Україна, м.Харків, майдан Театральний,
буд 1 - до змiни становив 99,99% (122208160 шт. в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій), зменшився та пiсля змiни
становить - 0% (0 шт.в загальній кількості акцій та в загальній кількості
голосуючих акцій )
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор
Вовк Сергій Анатолійович
25.04.2018
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Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РАМБУРС"
2. Код за ЄДРПОУ
22936378
3. Місцезнаходження
04116, Київ, пр. Перемоги 20,
кв. 34
4. Міжміський код, телефон та факс
044 277-23-33 044 303-94-10
5. Електронна поштова адреса
ramburs@ramburs.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
http://www.ramburs.com/ru/
яка додатково використовується емітен- documents/
том для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента.
Рiшенням Наглядової Ради Товариства вiд 25.04.2018р., Головою
правління Товариства обрано Костенко Ліну Анатоліївну. Обрано згідно
протоколу Наглядової Ради № 02-04/18 від 25.04.2018р.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 2,6882%.
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 2 500 000,00 грн
Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: Головного бухгалтера
ПII «Об’єднана зернова компанiя», Голови правлiння ПАТ «ППР Броварський», Члена наглядової ради ПРАТ «РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР», Члена Наглядової ради ПрАТ «Людмилiвський елеватор».
Судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрана на строк з 01 травня 2018 року до 30 квітня 2020 року.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова правління
Костенко Ліна Анатоліївна
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНТЕР-РІЕЛТІ» І КОМПАНІЯ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД
емітента, ідентифікаційний код ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО З
згідно з Єдиним державним
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
реєстром юридичних осіб,
"ІНТЕР-РІЕЛТІ" І КОМПАНІЯ",
фізичних осіб - підприємців та ЄДРПОУ 30416462
громадських формувань,
Жилянська, 101, м. Київ,
місцезнаходження, міжміський Шевченківський р-н, 01135, Україна
код та телефон емітента
(044) 290-98-05
2. Дата розкриття повного
26.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
https://blago.ua/article/27
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ЄДРПОУ аудиторської фірми
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА
(П.І.Б. аудитора - фізичної
ФІРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ», ЄДРПОУ
особи - підприємця), якою
16463676
проведений аудит фінансової
звітності
5. Інформація про загальні
Товариство не є акціонерним
збори
6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного року рішення
щодо виплати дивідендів не
приймалось.
Генеральний директор
ПТ «ДОНКРЕДИТ»

Северінов Олександр Михайлович

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОПРОСПЕРІС БАНК»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної
особи, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», 35590956,
вулиця Дегтярівська, 27-Т (літера А), м. Київ, 04119, Україна,
(044) 392-93-97
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.ap-bank.com/information_for_publication.
html#continuousinformation
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи- аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності ПрАТ «КПМГ
Аудит» (JSC «KPMG Audit»), код 31032100
5. Інформація про загальні збори.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»
(надалі – ПАТ«АП БАНК») Загальних зборів акціонерів не скликає та їх не
проводить. Відповідно до п. 9.18, статті 9, Статуту ПАТ «АП БАНК», повноваження Загальних зборів акціонерів Банку, передбачені чинним законодавством України та Статутом ПАТ «АП БАНК», здійснюється одноосібно, акціонером Агро Холдінгс (Юкрейн) Лімітед (Agro Holdings (Ukraine)
Limited). Рішення акціонера Агро Холдінгс (Юкрейн) Лімітед (Agro Holdings
(Ukraine) Limited), як єдиного власника акцій Банку, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, оформляється письмово у формі
Рішення. Інформація щодо Рішення єдиного акціонера ПАТ «АП БАНК»
розміщена на сайті Банку: https://www.ap-bank.com/information_for_
publication.html.
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо нарахування та виплати дивідендів, єдиним акціонером
ПАТ «АП БАНК», не приймалось.
Голова Правління
ПАТ «АП БАНК»
С.А. Щепанський

Приватне
акцiонерне товариство
«ЕСМА»
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
«ЕСМА»
2. Код за ЄДРПОУ 01267886
3. Місцезнаходження 03115, Київ, Краснова, 27
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 450-52-03 (044) 450-52-03
5. Електронна поштова адреса fastovtshuk.v@esma.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №22 вiд
24.04.2018 року) вирiшено надати попередню згоду на укладання товариством значного правочину на суму до 200 000 000,0 (двiстi мiльйонiв) грн.
та надати повноваження Наглядовiй радi та/або директору товариства на
укладання та пiдписання такого правочину та на здiйснення усiх
необхiдних дiй пов'язаних з укладанням цього правочину.
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
Хотенко Олександр Юлiйович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
		
М.П.
24.04.2018
(дата)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВА-АВТО»

2. Код за ЄДРПОУ 03118340. 3. Місцезнаходження 36028 м. Полтава Великотирнівська, 1. 4. Міжміський код, телефон та факс (0532)579956
(0532)5799565. Електронна поштова адреса secretary@pauto.poltava.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://poltava-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 припинення повноважень прийнято
Загальними Зборами акціонерів 26.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 26.04.2018 року) у зв’язку із припиненням повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства. Посадова особа Іскра Ігор
Іванович (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних),
яка займала посаду Голови Ревізійної комісії, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій
емітента у розмірі 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Нікого не
обрано замість особи, повноваження якої припинено.Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 26.04.2018 року) у зв’язку із
припиненням повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства. Посадова особа Вертійова Антоніна Дмитрівна (не надана згода фізичної особи
на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Члена Ревізійної комісії,
припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента
0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Не має непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Нікого не обрано замість особи, повноваження
якої припинено.
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 Мустафаєв Т.С.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
БАНК»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 19355562
3. Місцезнаходження: 88000 м. Ужгород, вул .Ю. Гойди, буд. 10
4. Міжміський код, телефон та факс: 0312619830, 0312619830
5. Електронна поштова адреса: pavlov@atcominvestbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.atcominvestbank.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Рiшенням Спостережної ради ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (Протокол
№18-18/П вiд 25.04.2018р.) звільнено з посади Голови Правління
ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» Гісем Мирослава Володимировича (згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Термiн перебування на посадi - з
01.07.2009 року по 25.04.2018 року. Акцiями ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згідно особливої інформації про зміну складу посадових осіб, яка розміщена 23.03.2018р. Рiшенням Спостережної ради ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (Протокол №02-18 вiд 21.03.2018р.) тимчасово призначено на посаду Голови Правління Гончарук Володимира Васильовича строком на 3
місяці.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. В.о. Голови Правлiння
Журкі Ю.Ч.
25.04.2018
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 «АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 30858295
3. Місцезнаходження вул. Іллінська, 8, м. Київ, 04070, Україна
4. Міжміський код, телефон та факс 0444906550
5. Електронна поштова адреса reception.ua@aig.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.chartis.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
2. Текст повідомлення
Рішенням річних загальних зборів акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
(надалі – Товариство) вiд 26.04.2018р. прийнято рішення про виплату дивідендів, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на
отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивiдендiв
– 31.05.2018р. Розмір дивiдендiв, що підлягають виплаті вiдповiдно до рішення загальних зборів – 7 301 687,58 грн. (сім мільйонів триста одна тисяча шістсот вісімдесят сім гривень 58 копійок), що складає 822,54 грн.
(вісімсот двадцять дві гривні 54 копійки) із розрахунку на одну акцію.Строк
виплати дивідендів з 01.06.2018р. по 24.10.2018р. Спосіб виплати
дивiдендiв - безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивiдендiв – в
грошовій формі в доларах США шляхом направлення дивiдендiв у повному обсязі безпосередньо акціонерам згідно з переліком осіб, які мають
право на отримання дивiдендiв, складеним станом на 31.05.2018р.,
вiдповiдно до кiлькостi належних їм акцій на дату складення переліку.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор Крупчицька О.М. підпис, м. п. 26.04.2018р.
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Річна інформація емітентів за 2017 рік, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОемітента, код за ЄДРПОУ,
ВАРИСТВО
«IНВЕСТИЦIЙНА
місцезнаходження,
міжміський код та телефон ГРУПА «РЕГIОН-КАПIТАЛ» ,
34531727 Київська, Шевченкiвський, 04053,
емітента
м. Київ, вул. Обсерваторна,23, (044) 232-52-94,
2. Дата розкриття повного тек- 20.04.2018
сту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://34531727.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Річна інформація

Приватного акціонерного
товариства
«Ірокс»
1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, міжміський
код та телефон емітента

за 2017 рік
Приватне акцiонерне товариство
«IРОКС», код ЄДРПОУ 23958651,
Львівська обл., 79034, м.Львiв,
вул. Професора Буйка 17-А ,
тел.(032) 229-58-55,
26.04.2018

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

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО «IВАНIВ
ня, міжміський код та телефон
СЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»,
емітента
ЄДРПОУ00306319 Чернігівська обл.,
Семенiвський р-н, 15432,
село IВАНПУТЬ, Молодiжна, буд. 3,
тел(04659)24331
2. Дата розкриття повного тексту річ- 26.04.2018
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
00306319.emitents.org
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів,
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «Iваномісцезнаходження, міжміський
Франкiвський арматуркод та телефон емітента
ний завод», 00218271, 76014
Iвано-Франкiвська область д/н
Iвано-Франкiвськ Коновальця, 229,
(0342) 775360; 775366
2. Дата розкриття повного тек- 24.04.2018
сту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://ifaz.com.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
Агрофiрма «Мiг»

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АКВААЛЬЯНС ВІСТА»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство
Агрофiрма «Мiг», ідентифікаційний код юридичної особи 22064874, місцезнаходження 12416, Житомирська обл., Житомирський район
с. Барашiвка, міжміський код і телефон емітента (0412) 26-89-32. 2.Дата
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018 року. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.afmig.ho.ua
4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової
звітності. За зітний період аудит фінансової звітності не проводився. 5.Інформація про загальні збори В звiтному роцi чергові та позачергові
загальнi збори акціонерівне скликались i не проводились в зв'язку з відсутністю грошових коштів на організацію їх скликання. 6.Інформація про
дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо
виплати дивідендів не приймалось.
Голова правління ___________________ Муляр А.М.

Річна інформація
емітента цінних паперів 2017р.
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«Акваальянс Вiста», 33107476, 02152,
місцезнаходження, міжміський м.Київ, вул. Серафимовича, буд.7,
код та телефон емітента
кв.107, (054)267-91-24
2. Дата розкриття повного
27.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
33107476.infosite.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Річна інформація емітентів за 2017 рік, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «АДОРIЯ»,
місцезнаходження, міжмісь34540024м. Київ , Подiльский, 04070,
кий код та телефон емітента
м. Київ, Вул. Iллiнська, буд. 12, оф. 313
044 209 87 08,
2. Дата розкриття повного
20.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://34540024.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Річна інформація емітентів за 2017 рік, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «Арион-С»,
місцезнаходження, міжміський
35428158м. Київ , Печерський, 01010,
код та телефон емітента
м. Київ, Вул. Iвана Мазепи
044 232 52 91,
2. Дата розкриття повного
20.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://35428158.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
Приватне
акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство
"Страхова
місцезнаходження, міжміський
компанiя "КРОНА", 30726778,
код та телефон емітента
Київська, Подiльський, 04071, Київ,
Костянтинiвська,19, тел. (044)2200900,
2. Дата розкриття повного тек- 26.04.2018
сту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.krona.net.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Публiчне
акцiонерне товариство
«Райагротехсервiс»

Річна інформація емітента за 2017 рік.
1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство
«Райагротехсервiс» , 20430300, Закарпатська , Тячiвський район, 90564,
смт. Тересва , вул. Терешкової, 10/а (0313)451650. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: rajagroteh.emitents.net.ua.
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: -. 5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент - акціонерне товариство): -, 6. Інформація про дивіденди:
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
Голова правлiння
Маркуш М. В.

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

Приватне акцiонерне товариство
"Спецiальне науково-реставрацiйне
проектно-виробниче акцiонерне
товариство "Волиньреставрацiя",

13367050Волинська , 0, 43000, м. Луцьк, Вишкiвська, 28 03322
243578,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 13367050.infosite.com.ua
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОемітента, код за ЄДРПОУ,
ВАРИСТВО "МХП ЕКО ЕНЕРмісцезнаходження,
міжміський код та телефон ДЖИ" , 37870261, вулиця Елеваторна,
будинок, 1, м. Миронівка, Миронівський раемітента
йон, Київська область, 08800, 0442070040
2. Дата розкриття повного
26.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://stockmarket.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено http://37870261.infosite.com.ua/
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕемітента, код за ЄДРПОУ,
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента "ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ",
37014600 Донецька , -, 85043, мiсто
Добропiлля, мiсто Бiлицьке, вулиця
Красноармiйська, 1А +380627727754,
2. Дата розкриття повного тек- 27.04.2018
сту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://www.dtek.com/investors_and_partners/
Інтернет, на якій розміщено asset/dobropolye/
регулярну річну інформацію

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕемітента, код за ЄДРПОУ,
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента "ВIНД ПАУЕР", 36168821 м. Київ,
Голосiївський, 01032, м. Київ, Льва
Толстого, 57 (044) 594-46-52
2. Дата розкриття повного
27.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.dtek.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної
особи, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента:

Приватне акцiонерне товариство
«Агроспецмонтаж»

ідентифікаційний код юридичної особи: 05508186, місцезнаходження:
85000, Донецька обл., мiсто Добропiлля, вулиця Київська, будинок 1;
тел.: +38 06250 6-20-90
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/
komsomolec/

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили
приватне (закрите) розміщення цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, «Агроспецмонтаж», 00910953,
міжміський код та телефон
Чернівецька обл., Новоселицьемітента
кий р-н, 60300, м. Новоселиця,
вул. Кошового, 1, (03733) 21110
2. Дата розкриття повного тексту 25.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/
pat-agrospetcmontazh
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРкод за ЄДРПОУ, місцезнаходженНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМня, міжміський код та телефон
БУДКОМПЛЕКТ", 03327836,
емітента
Київська, м.Вишневе, КиєвоСвятошинський, Київська область,
08132, УКРАЇНА, 0459850248
2. Дата розкриття повного тексту річ- 25.04.2018
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.stockmarket.gov.ua www.smida.
Інтернет, на якій розміщено
gov.ua
регулярну річну інформацію

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство "Луцький
місцезнаходження,
міжміський код та телефон завод комунального
емітента
устаткування", 05495414
Волинська , -, 43006, ЛУЦЬК, Макарова, 5
710904,
2. Дата розкриття повного тек- 26.04.2018
сту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.lzku.prat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акцiонерне товариство
«Торговельно-пiдприємницький центр»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство "Шосткинмісцезнаходження, міжміський код та телефон емітента ське хлiбоприймальне
пiдприємство", 00955928,
Сумська обл., Шосткинський р-н, 41100,
м. Шостка, вул. Кожедуба,1 (05449) 20263
2. Дата розкриття повного тек- 25.04.2018
сту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://hpp-shostka.prat.in.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ",

Річна інформація за 2017 рік
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили
приватне (закрите) розміщення цінних паперів для опублікування в
офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Торговельно-пiдприємницький центр" , 05414775, м. Київ , Голосiївський р-н,
03022, м.Київ, Василькiвська, 34 тел. (044) 257-50-00
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.tpc.pat.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне

товариство
"СУМИХIМПРОМ"

2. Код за ЄДРПОУ
05766356
3. Місцезнаходження
40003 м. Суми вул. Харкiвська, п/в 12
4. Міжміський код, телефон та факс 0542 674-212 0542 683-005
5. Електронна поштова адреса
v.grischenko@sumykhimprom.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.sumykhimprom.com.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів
II. Текст повідомлення

Наказом №124 вiд 24.04.2018 керуючий санацiєю ПАТ «СУМИХIМПРОМ»
Нiкiтiн Д.В. прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: укладення Додаткової угоди №3 вiд 24.04.2018 до Договору постачання №27-31/07-17 вiд 31.07.2017 мiж ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та
ТОВ «ТИТАН УКРАЇНИ» стосовно постачання сiрки або еквiвалент. Загальна
вартiсть Договору постачання складає 305 856 тис. грн. з ПДВ.
Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi 1 179 976 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi
правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi становить 25,92%.
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 В.М. (згiдно довiреностi вiд
16.03.2018 №85-875)
Директор виконавчий
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2018.04.25
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФЕДОРIВСЬКЄ”
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФЕДОРIВСЬКЄ"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00387177
емітента
3. Місцезнаходження емітента
65625 Харкiвська обл., Великобурлуцький р-н, с. Федорiвка,
вул. Працi,1
4. Міжміський код, телефон та факс (057)76-808-76 (057)760-16-84
емітента
5. Електронна поштова адреса
fedorivcke@ft.net.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://fedorivske.nr-avers.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента
Посадова особа Голова Наглядової ради Зiнов'єв Олексiй Олексiйович
(паспорт: серiя МК номер 386348 виданий Дергачiвським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi, 03.04.1997) припинено повноваження
20.04.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол
б/н вiд 20.04.2018р.) 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 перебувала на посадi: з 29.04.2017 року.
Посадова особа Голова Наглядової ради Тарасов Анатолiй Iванович
(паспорт: серiя МА номер 302429 виданий Охтирським МРВ РВ УМВС
України в Сумськiй областi, 20.06.1997) обрано на посаду 20.04.2018р.
рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 20.04.2018р.) з
числа обраних загальними зборами членiв Наглядової ради (Протокол б/н
вiд 20.04.2018р.), 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: СТОВ
«АГРОСВIТ», головний iнженер. Посадова особа є представником
акцiонера СТОВ «АГРОСВIТ» (код ЄДРПОУ 2463710297).
Посадова особа Член Наглядової Кодацький Дмитро Вiкторович (паспорт: серiя МК номер 204572 виданий Валкiвським РВ УМВС України в
Харкiвськiй областi, 23.05.1996) припинено повноваження 20.04.2018 р. на
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд
20.04.2018р.) 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 перебувала на посадi: з 29.04.2017 року.
Посадова особа Член Наглядової ради Кодацький Дмитро Вiкторович
(паспорт: серiя МК номер 204572 виданий Валкiвським РВ УМВС України
в Харкiвськiй областi, 23.05.1996) обрано на посаду 20.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 20.04.2018р.), 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: СТОВ «АГРОСВIТ», заступник директора. Посадова особа є представником акцiонера СТОВ «АГРОСВIТ» (код ЄДРПОУ
2463710297).
Посадова особа Член Наглядової Тарасов Анатолiй Iванович (паспорт:

серiя МА номер 302429 виданий Охтирським МРВ РВ УМВС України в
Сумськiй областi, 20.06.1997) припинено повноваження 20.04.2018 р. на
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд
20.04.2018р.) 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 перебувала на посадi: з 29.04.2017 року.
Посадова особа Член Наглядової ради Кобеняк Олексiй Миколайович
(паспорт: серiя ММ номер 258932 виданий Московським РВ ХМУ УМВСУ в
Харкiвськiй областi, 07.07.1999) обрано на посаду 20.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 20.04.2018р.), 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: ПАТ «Старосалтiвське ремонтно-транспортне
пiдприємство», директор. Посадова особа є представником акцiонера
СТОВ «АГРОСВIТ» (код ЄДРПОУ 2463710297).
Посадова особа Член Наглядової Оболенцева Людмила Iванiвна (паспорт: серiя МК номер 238452 виданий Вовчанським РВ УМВС України в
Харкiвськiй областi, 03.07.1996) припинено повноваження 20.04.2018 р. на
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд
20.04.2018р.) 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 перебувала на посадi: з 29.04.2017 року. Замiсть посадової особи нiкого не
призначено.
Посадова особа Член Наглядової ради Курако Iгор Михайлович (паспорт: серiя ЕЕ номер 577105 виданий Сiмферопольським РВ ГУ МВС
України в Криму, 13.11.2001) припинено повноваження 20.04.2018 р. на
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд
20.04.2018р.) 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 перебувала на посадi: з 29.04.2017 року. Замiсть посадової особи нiкого не
призначено.
Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Плахтiй Андрiй Жоржович обрано на посаду 20.04.2018р. рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї (Протокол б/н вiд 20.04.2018р.) з числа обраних загальними зборами членiв
Ревiзiйної комiсiї, термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: АУДИТОРСЬКА ФIРМА
«РЕЙТIНГ» У ФОРМI ТОВ, помiчник аудитора.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Плахтiй Антон Андрiйович обрано на посаду 20.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н
вiд 20.04.2018р.), термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: ТОВ «НР «АВЕРС», директор.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Коротка Алiна Олександрiвна
обрано на посаду 20.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол
б/н вiд 20.04.2018р.), термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду
на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: ТОВ «НР «АВЕРС»,
начальник вiддiлу з торгiвлi цiнними паперами.
Директор ____________ Буткевич Людмила Миколаївна
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне

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

товариство "Кременчуцький завод
технiчного вуглецю"

00152299
39610 м.Кременчук вул.Свiштовська,4
0536-4-11-85 76-86-48
admin@kztv.com.ua
http:kztv.com.ua
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів

II. Текст повідомлення
Дата
Ринкова
Вартість ак- Співвідношення ринкової
прийнятвартість тивів емітен- вартості майна або послуг,
тя
майна або та за даними що є предметом правочирішення послуг, що є о с т а н н ь о ї ну, до вартості активів
предметом річної фінан- емітента за даними останправочину сової звітнос- ньої річної фінансової
(тис. грн)
ті (тис. грн)
звітності (у відсотках)
1
2
3
4
5
1
24.04.2018 210000000
252280000
83
Зміст інформації:
Договiр № 15/173-17 предмет договору - реалiзацiя технiчного вуглецю на
суму 210000000.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 ( 99,960817%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 581651 шт.
2
24.04.2018 275000000
252280000
109
Зміст інформації:
Договiр № 15/148-17 предмет договору - реалiзацiя технiчного вуглецю на
суму 275000000.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 ( 99,960817%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 581651 шт.
3
24.04.2018 98000000
252280000
39
Зміст інформації:
Договiр № 15/086-11/4500 предмет договору - реалiзацiя технiчного вуглецю на суму 98000000.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 ( 99,960817%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 581651 шт.

№
з/п

Публiчне
акцiонерне товариство
«Сокирянський
райагропостачсервіс»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство
«Сокирянський райагропостачсервіс», 00908923, 60200, Чернівецька обл., Сокирянський р-н, м.Сокиряни, вул. Залiзнична, буд. 11,
(03739) 2-13-71; 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018; 3. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/vat-sokirianskii-raiagropostachserv-s;
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «Юрек-Аудит», 22841651; 5. Інформація про
загальні збори: В звітному році загальні збори акціонерів не проводились,
оскiльки за даними депозитарної установи жодний акцiонер товариства
не уклав угоду про обслуговування рахунку в цiнних паперах, голосуючi
акцiї вiдсутнi, і тому товариство не скликало загальнi збори акцiонерiв.
6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів за результатами звітного та попередніх звітному років не приймались.

342

4
24.04.2018 70407000
252280000
28
Зміст інформації:
Договiр № 15/177-17 предмет договору - реалiзацiя технiчного вуглецю на
суму 70407000.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 ( 99,960817%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 581651 шт.
5
24.04.2018 193928000
252280000
77
Зміст інформації:
Договiр № 3893 предмет договору - закупiвля сировини на суму
193928000.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 ( 99,960817%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 581651 шт.
6
24.04.2018 80346000
252280000
32
Зміст інформації:
Договiр № 815S17 предмет договору - закупiвля сировини на суму
80346000.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 ( 99,960817%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 581651 шт.
7
24.04.2018 91669000
252280000
36
Зміст інформації:
Договiр № А201706174 предмет договору - закупiвля сировини на суму
91669000.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 ( 99,960817%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 581651 шт.
8
24.04.2018 252814000
252280000
100
Зміст інформації:
Договiр № 192/15Сб , 265/17Сб предмет договору - закупiвля сировини на
суму 252814000.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 ( 99,960817%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 581651 шт.
9
24.04.2018 250582000
252280000
99
Зміст інформації:
Договiр № 12/45-15 предмет договору - закупiвля сировини на суму
250582000.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 581879 шт., кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборiв - 581651 ( 99,960817%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 581651 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
Яворський Вячеслав Вiкторович
Директор ПрАТ "КЗТВ"
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2018.04.24
(дата)

Повідомлення про виникнення
особливої інформації емітента

Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя «Страховий будинок».

2. Код за ЄДРПОУ 23364325.3. Місцезнаходження 49000, м. Днiпро, вул. Плеханова 16, оф. 70
4. Міжміський код, телефон та факс 0567901095 0567901835.5. Електронна поштова адреса sk@strahovoydom.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://strahovoydom.com.ua. 7. Вид
особливої інформації Відомості про рішення емітента про утворення,
припинення його філій, представництв.
Текст повідомлення. Протоколом Загальних Зборiв вiд 23.04.2018р.
№ 6 прийнято рiшення про припинення Представництва ПрАТ «Страхова
компанiя «Страховий будинок» у м.Києвi (ЄДРПОУ 39372261).
Мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу: м.Київ, вул. Велика
Василькiвська 143/2, оф. 20.Причина- вiдсутнiсть фiнансовогосподарської дiяльностi. Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Страховий будинок» у мiстi Києвi не є юридичною особою.
Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова Правлiння Коваль Марина
Олександрiвна 25.01.2018р.

№81, 27 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Збаражгаз»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента:
І. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Збаражгаз». 2. Код за ЄДРПОУ – 21131887.
3. Місцезнаходження - 47302, Тернопiльська обл., м. Збараж, Л. Українки, 14.
4. Міський код, телефон та факс – 03550 2 26 06. 5. Електрона поштова
адреса - zbarag@tgaz.te.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
http://zbaraggaz.tgaz.te.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2018 р. (Протокол № 21
вiд 24.04.2018 р.) у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi
припинено повноваження:
- Голови Наглядової ради Гутого Володимира Iвановича (фiзична особа
не дала згоди на розкриття паспортних даних). Не володiє часткою у статутному капiталi емiтента . Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi
злочини немає. Перебував на посадi 1 рiк.
- Члена Наглядової ради Москалюк Свiтлани Федорiвни (фiзична особа
не дала згоди на розкриття паспортних даних). Не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi
злочини немає. Перебувала на посадi 1 рiк.
- Члена Наглядової ради Пелех Оксани Михайлiвни (фiзична особа не
дала згоди на розкриття паспортних даних). Не володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини немає. Перебувала на посадi 1 рiк.
- Члена Наглядової ради Мельника Василя Миколайовича (фiзична
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Не володiє часткою у
статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини немає. Перебував на посадi 1 рiк.
- Члена Наглядової ради Канака Петра Омеляновича (фiзична особа не
дала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою у статутному
капiталi емiтента у розмiрi 0,20%. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини немає. Перебував на посадi 1 рiк.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2018 р. (Протокол № 21
вiд 24.04.2018 р.), терміном на 3 роки, обрано:
- Голову Наглядової ради Гутого Володимира Iвановича (фiзична особа

не дала згоди на розкриття паспотрних даних ). Часткою у сатутному
капiталi емiтента не володiє. Посадова особа є представником акцiонера
ПрАТ «Тернопiльгаз». Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду начальник
виробничо-технiчного вiддiлу ПрАТ «Тернопiльгаз»..
- Члена Наглядової ради Москалюк Свiтлана Федорiвна (фiзична особа
не дала згоди на розкриття паспотрних даних ). Часткою у сатутному
капiталi емiтента не володiє. Посадова особа є представником акцiонера
НАК «Нафтогаз України». Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi
злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду- заступник начальника вiддiлу Управлiння корпоративних прав Нацiональної акцiонерної
компанiї «Нафтогаз України».
- Члена Наглядової ради Мельника Василя Миколайовича (фiзична
особа не дала згоди на розкриття паспотрних даних ). Часткою у сатутному
капiталi емiтента не володiє. Посадова особа є представником акцiонера
ПрАТ «Тернопiльгаз». Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади –майстер служби з
експлуатацiї та ремонту пiдземних газопроводiв та споруд на них Збаразького УЕГГ ПрАТ «Тернопiльгаз».
- Члена Наглядової ради Пелех Оксана Михайлiвна (фiзична особа не
дала згоди на розкриття паспотрних даних ). Часткою у сатутному капiталi
емiтента не володiє. Посадова особа є представником акцiонера
ПрАТ «Тернопiльгаз». Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду - начальник вiддiлу
облiку газу Збаразького УЕГГ ПрАТ «Тернопiльгаз».
- Члена Наглядової ради Канака Петра Омеляновича (фiзична особа не
дала згоди на розкриття паспотрних даних ). Посадова особа є акцiонером
i володiє часткою у сатутному капiталi емiтента у розмiрi 0,20%. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Протягом останнiх 5
рокiв обiймав посаду перший заступник голови правлiння ПАТ «
Тернопiльгаз». На данний час пенсiонер..
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правлiння
В.Д. Панасюк
(підпис)
25.04.2018

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Збаражгаз»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1.Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство по
газопостачанню та газифiкацiї «Збаражгаз», ідентифікаційний код юридичної особи: 21131887, місцезнаходження, 47302, Тернопільська обл, м.Збараж, вул.Л.Українки, 14, міжміський код і телефон емітента: (03550) 2-2606. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://zbaraggaz.
tgaz.te.ua 4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Галичина-аудитсервiс», код
ЄДРПОУ 22599983.
5. Інформація про загальні збори. Річні загальні збори акціонерів відбулися 24.04.2017 року. Порядок денний: 1. Обрання голови та членiв
лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв. 3. Затвердження регламенту Загальних зборiв. 4.Звiт Голови Правлiння ПАТ
«Збаражгаз» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рішення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт
Голови Наглядової ради за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслідками
розгляду звіту. 6. Звiт голови Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту. 7. Затвердження рiчної фiнансової
звiтностi Товариства за 2016 рiк. 8. Визначення порядку покриття збиткiв за
результатами діяльності Товариства у 2016 роцi та плановий розподiл прибутку Товариства на 2017 рiк. 9. Припинення повноважень Голови та членiв
Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 11. Обрання Голови Наглядової ради Товариства. 12. Затвердження
умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання
особи, яка уповноважується а пiдписання договорiв з членами Наглядової
ради. 13. Про припинення Товариства шляхом лiквiдацiї та затвердження
рiшення про ліквідацію Товариства. 14. Про затвердження внутрiшнього
положення «Про лiквiдацiйну комiсiю». 15. Створення лiквiдацiйної комiсiї
та обрання Голови та членiв лiквiдацiйної комiсiї. 16. Затвердження порядку та строкiв проведення лiквiдацiї Товариства.17. Встановлення строку
для подання претензiй кредиторiв.18. Про затвердження порядку розподiлу
мiж акцiонерами майна Товариства, що залишилося пiсля задоволення ви-

мог кредиторiв.
На загальних зборах акцiонерiв, було вирiшено: 1.Обрати лiчильну
комiсiю в такому складi: Голова лiчильної комiсiї -Бойко В.Б. , члени
лiчильної комiсiї - Мельник В.М. та Борисюк М.I. 2. Обрати головою загальних зборiв -Панасюк В.Д., секретарем - Гринюх Г.Б. 3. Затвердити регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв: для доповiдi надати -30 хв., для
виступiв та обговорення - до 5 хв., вiдповiдi на питання - до 5 хв. 4. Затвердити звiт голови правлiння по пiдсумках фiнансово-господарської дiяльностi
ПАТ»Збаражгаз» за 2016 рiк, основнi напрямки розвитку на 2017 рiк затвердити. 5. Звiт Наглядової ради затвердити. 6. Звiт ревiзiйної комiсiї та висновок ревiзiйної комiсiї - затвердити. 7. Рiчний звiт Товариства затвердити.
8. Збиток 2016 рiк покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв,через
вiдсутнiсть прибутку дивиденди за 2016 рiк не нараховувати, плановий
прибуток на 2017 рiк роздiлити: на виробничий розвиток - 85 % у фонд
дивiдендiв - 15 %. 9. Припинити повноваження: голова Наглядової ради:
Канак П. О., членiв наглядової ради:Миронюк Г.В., Пелех О.М., Курило ВЙ,
Лемещук О.П. 10. Обрати в члени Наглядової ради: Гутий В.І., Москалюк С.Ф.,
Пелех О. М., Мельник В.М., Канак П.О. 11. Обрати головою Наглядової
ради: Гутий В.І. 12. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради, обрати особу ,яка уповноважується на
пiдписання договорiв - голову правлiння Панасюка Вiктора Дмитровича. 13.
Дiяльнiсть товариства ПАТ «Збаражгаз» не припиняти, оскiльки для
рiшення про припинення дiяльностi товариства шляхом лiквiдацiї необхiдно
більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. 14. Внутрiшнє
положення «Про лiквiдацiйну комiсiю» не затверджувати. 15. Лiквiдацiйну
комiсiю ПАТ «Збаражгаз» не створювати. 16. Порядок та строкiв проведення лiквiдацiї ПАТ «Збаражгаз» не затверджувати. 17. Cтроки для подання
претензiй кредиторiв не встановлювати. 18. Розподiл мiж акцiонерами майна товариства не проводити.
Порядок денний формувався Наглядовою радою. Позачерговi загальнi
збори акцiонерiв у звiтному роцi не скликалися. Пропозиції від акціонерів
до питань проекту денного та щодо нових кандидатів до складу органу
управління не надходили.
6. Інформація про дивіденди: Дивіденди за результатами діяльності товариства за 2016-2017 рр. не нараховувались і не виплачувались, в зв’язку
з отриманими збитками.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РІВНЕ-АВТО»
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, вул. Київська, 110А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)28-44-29, (0362)643-110
5. Електронна поштова адреса: reception@rvnauto.rivne.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://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 єдиним акціонером Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 26.04.2018р. Відомості щодо правочинів: характер правочинів: кредитні договори з фінансовими установами, гранична сукупна вартість яких не перевищує
40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартість правочинів: 40000 тис. грн; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 29016 тис. грн; співвідношення граничної
сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 137,85498%; загальна
кількість голосуючих акцій: 15 346 187; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 15 346 187; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 15 346 187; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.
2)Дата прийняття єдиним акціонером Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 26.04.2018р. Відомості щодо правочинів: характер правочинів: договори 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), гранична сукупна вартість якого не перевищує
200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартість правочинів: 200000 тис. грн; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 29016 тис. грн; співвідношення граничної
сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 689,27488%; загальна
кількість голосуючих акцій: 15 346 187; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 15 346 187; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 15 346 187; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.
3)Дата прийняття єдиним акціонером Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 26.04.2018р. Відомості
щодо правочинів: характер правочинів: договори надання/отримання фінансової допомоги, гранична сукупна вартість яких не перевищує
100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартість правочинів:
100000 тис. грн; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 29016 тис. грн; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках): 344,63744%; загальна кількість голосуючих акцій: 15 346 187; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для
участі у загальних зборах: 15 346 187; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 15 346 187; 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
Хом'як В.І.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)

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

Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради надано Лєвтєровій Євгенії Миколаївні - представнику акціонера Компанiї «Стартайд Лiмiтед»,
що володіє 99,98786% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято
25.04.2018 року у зв'язку з пропозицією акціонерів на виконання Закону України
«Про акціонерні Товариства». Посадову особу обрано на 3 роки. Лєвтєрова
Є.М. згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має, акціями Товариства не володіє. Інші посади, які Лєвтєрова Є.М. обіймала протягом останніх 5 років: радник з юридичних питань (самозайнята особа), ПрАТ «БП «Оболонь» юрисконсульт, Голова
Наглядової ради ПрАТ «БП «Оболонь». Річні загальні збори акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 25.04.2018 року) обрали Лєвтєрову Є.М. на посаду Члена
Наглядової ради, а засiдання Наглядової ради вiд 25.04.2018 року обрали її Головою Наглядової ради, згiдно Статуту Товариства.
Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради надано Шадирі
Олексію Володимировичу - представнику акціонера ТОВ «ЕМЕРДЖЕКС
КОНСАЛТИНГ», що володіє 0,00003% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято 25.04.2018 року у зв'язку з пропозицією акціонерів на виконання
Закону України «Про акціонерні Товариства». Посадову особу обрано на 3 роки.
Шадиря О.В. згоди на розкриття паспортних даних не надав, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями Товариства не володіє.
Інші посади, які Шадиря О.В. обіймав протягом останніх 5 років: головний архітектор відділу технічного нагляду за будівництвом та Член Наглядової ради
ПрАТ «БП «Оболонь». Рiшення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 25.04.2018 року).
Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради надано Стиренку
Сергію Миколайовичу - представнику акціонера ТОВ «ЕМЕРДЖЕКС АУСОРСИНГ», що володіє 0,00003% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято 25.04.2018 року у зв'язку з пропозицією акціонерів на виконання Закону
України «Про акціонерні Товариства». Посадову особу обрано на 3 роки. Стиренко С.М. згоди на розкриття паспортних даних не надав, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями Товариства не володіє.
Інші посади, які Стиренко С.М. обіймав протягом останніх 5 років: начальник
виробничо-технічного відділу ТОВ «Будакс», начальник відділу капітального будівництва ПрАТ «БП «Оболонь». Рiшення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 25.04.2018 року).
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
Дерикiт Сергiй Васильович

1. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДИНОК ПОБУТУ
«ОБОЛОНЬ» 2. Код за ЄДРПОУ: 19020011 3. Місцезнаходження: 04205

м.Київ проспект Оболонський, 26 4. Міжміський код, телефон та факс: (044)
412-72-97 412-73-61 5. Електронна поштова адреса: 182@comreg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://bpobolon.informs.net.ua/ 7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
2. Текст повідомлення
Рішенням річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 25.04.2018 р.
(Протокол вiд 25.04.2018 року) припинено повноваження Голови Наглядової
ради Товариства Лєвтєрової Євгенії Миколаївни. Особа є представником акціонера Компанiї «Стартайд Лiмiтед», що володіє 99,98786% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято на підставі пропозицій нових акціонерів Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, акціями
Товариства не володіє. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 23.03.2017 р. 25.04.2018 р.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 25.04.2018 р.
(Протокол вiд 25.04.2018 року) припинено повноваження Члена Наглядової
ради Товариства Шадирі Олексія Володимировича. Особа є представником
акціонера Компанiї «Лiнкделл Лiмiтед», що володіла 0,00003% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято на підставі пропозицій нових акціонерів
Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, акціями
Товариства не володіє. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 23.03.2017 р. 25.04.2018 р.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 25.04.2018 р.
(Протокол вiд 25.04.2018 року) припинено повноваження Члена Наглядової
ради Товариства Тимочка Володимира Богдановича. Особа є представником акціонера Компанiї « Лiнкроуз Лiмiтед», що володіла 0,00003% в статутному
капіталі Товариства. Рішення прийнято на підставі пропозицій нових акціонерів
Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, акціями
Товариства не володіє. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 23.03.2017 р. 25.04.2018 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емі- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
тента, ідентифікаційний код
ТОВАРИСТВО «ОДЕСАВТОзгідно з Єдиним державним
реєстром юридичних осіб, фі- ТРАНС», 22479374, 65039 Одеська обзичних осіб - підприємців та ласть Приморський м. Одеса Трангромадських формувань, міс- спортна, 5, 0487207534
цезнаходження,
міжміський
код та телефон емітента
2. Дата розкриття повного
26.04.2018р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://www.avtovokzal.od.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
Товариство з обмеженою
ЄДРПОУ аудиторської
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма
фірми (П. І. Б. аудитора - фі- «Актив», 32635145
зичної особи - підприємця),
якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися
збори (розділ заповнюється 28.04.2017р.
у випадку, якщо емітент - ак- Перелiк питань порядку денного:
ціонерне товариство)
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних
зборiв, прийняття рiшення про припинення їх
повноважень.
2. Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi
Товариства у 2016 роцi та його затвердження.
3. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу Товариства за 2016
рiк та його затвердження.
4. Звiт Наглядової ради Товариства про
дiяльнiсть у 2016 роцi та його затвердження.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї,
звiту виконавчого органу Товариства.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства.
7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з
урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивiльно-правових,
трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами
Наглядової ради.
10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства
скликанi загальнi збори Товариства та затверджено порядок денний. Осiб (особи), що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку
денного вiдсутнi. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося.
Результати розгляду питань порядку денного:
по всiм питанням порядку денного були
прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв
рiшень), а саме: по питаннях порядку денного
№№ 1-9 було прийняте рiшення «ЗА». По питанню порядку денного №10 було прийняте
рiшення: обрано членами Наглядової ради
Товариства Сардарян Сурен Хачатурович,
Сардарян Карiне Рафiкiвна, Сардарян Миколай
Хачатурович,
Сардарян
Рубiна,
Шилiнговська Надiя Вiкторiвна, Жуковський
Анатолiй Вiкторович,Григорьянц Карен Грантович
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

ство

Публiчне акцiонерне товари«Струмок»,
05390842,
27013

Кiровоградська область Добровеличкiвський район с. Тишкiвка
вул. Кооперативна, 9, (05253) 5-54-90 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:29.04.2018р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на
якій розміщено регулярну річну інформацію:strumok.at24.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
Аудиторська
фiрма
«АНАЛІТИК-ЦЕНТР»,
40079008; Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 27.04.2017р.
Кворум -100%. Перелiк питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення
про припинення їх повноважень. 2. Визначення порядку та способу
засвідчення бюлетенів для голосування. 3.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту
проведення загальних зборів акціонерів.4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за
2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. 5. Звіт ревізора про підсумки перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора та його затвердження.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за
підсумками роботи Товариства у 2016 році.8.Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Струмок»
протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних правочинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні
товариства». Прийняті рішення: 1. обрати лічильну комісію в складі однієї особи, а саме представника акціонера ТОВ «СВК Україна» генерального директора Кошмана Миколу Володимировича.
Повноваження лічильної комісії припиняється після оформлення
та підписання нею протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах.2. Бюлетені під час видачі акціонеру підписати голові
реєстраційної комісії Стодух Ірині Миколаївні, а після його отримання – лічильною комісією в особі Кошмана Миколи Володимировича, та засвідчити печаткою.3. для проведення Загальних зборів
акціонерів обрати Голову зборів та Секретаря зборів, а саме :Головою Зборів – Козицького Г.А., Секретарем Зборів – Стодух І.М. Затвердити регламент проведення Загальних зборів акціонерів: доповіді – до 10 хвилин; виступи – до 3 хвилин; відповіді на
запитання – 10 хвилин; результати голосування оголошуються після розгляду кожного питання порядку денного. 4. Затвердити Звіт
Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.5. Затвердити звіт ревізора про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
6. Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 рік.7. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2016 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення
Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах. Дивідендів не виплачувати.8. Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 27.04.2017 р. до наступних загальних зборів
акціонерів, але не пізніше 30.04.2018 року, якщо гранична вартість
майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде
більше 10 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме: правочинів, направлених на
отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів), договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, договорів застави
майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в
тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства) та інших договорів на суму більшу ніж 23300 грн.
Надати Директору Товариства повноваження на укладання таких
правочинів, підписання договорів та інших угод, стосовно даних
правочинів відповідно до норм чинного законодавства та Статуту
Товариства. 6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось. Директор Козицький Григорiй Арсенiйович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО"
00131305
01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5
+380445944576 +380442076743
ZaіkaOS@dtek.com
http://kyіvenergo.com/uk/aktsіoneram

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

ІІ. Текст повідомлення
23.04.2018 річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далі Товариство) прийняли рішення (протокол від 23.04.2018 №1/2018) про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, а
саме правочинів купівлі природного газу для власного споживання з метою
виробництва електричної та теплової енергії з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 20 000 000 000 (двадцяти мільярдів)
гривень без урахування ПДВ.
ГРАНИЧНА СУКУПНА ВАРТІСТЬ ПРАВОЧИНІВ: 20 000 000тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2017:
23 954 987 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 83,49%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 107 371 063.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 78 458 896.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 78 455 799.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ»
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 0.
23.04.2018 річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далі - Товариство) прийняли рішення (протокол від 23.04.2018 №1/2018) про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, предметом
яких є надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги
та /або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну
суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно
не більше 580 000 000 (п’ятсот вісімдесяти мільйонів) доларів США або екві-

валента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.
ГРАНИЧНА СУКУПНА ВАРТІСТЬ ПРАВОЧИНІВ: 15 184 400 тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2017:
23 954 987 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 63,39%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 107 371 063.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 78 458 896.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 78 455 799.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ»
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 0.
23.04.2018 річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далі Товариство) прийняли рішення (протокол від 23.04.2018 №1/2018) про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів,
предметом яких є отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/
або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 1 300 000 000 (одного мільярда трьохсот мільйонів) доларів США або
еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом
Національного банку України на дату вчинення правочину.
ГРАНИЧНА СУКУПНА ВАРТІСТЬ ПРАВОЧИНІВ: 34 034 000 тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2017:
23 954 987 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 142,07%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 107 371 063.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 78 458 896.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 78 455 799.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ»
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 0.
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
Фоменко Олександр Валерійович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
23.04.2018
(дата)

Приватне акцiонерне товариство «Тернопiльводпроект»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента:
І. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Тернопiльводпроект» 2. Код за ЄДРПОУ – 01035182. 3. Місцезнаходження - 46003, м. Тернопiль, За Рудкою,33. 4. Міжміський код, телефон та
факс – (0352)52-60-10 (0352)25-96-15. 5. Електронна поштова адреса voda@emitent.net.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації www.tvp.te.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 року, попередньо надано згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, характером яких є укладення договорiв на виготовлення проектно-кошторисної
документацiї по реконструкцiї дорiг, систем водопостачання, на
капiтальний ремонт дощової каналiзацiї, на будiвництво тротуарiв,
колекторiв побутової каналiзацiї, водопровiдної мережi та iнше, якi будуть

вчинятися Директором у ходi поточної господарської дiяльностi протягом
не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв - 3 000 000 гривень. Вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1 110 500 гривень. Спiвiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi
активiв 270,15%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 212060 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах - 212060 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
прийняття рiшення - 212060 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй , що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Директор
Л.Л. Сидоренко
(підпис)
25.04.2018

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «ЛЮКСЕМБУРЗЬКИЙ»
Додаток 45 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів (пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів (для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емі- ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРтента, код за ЄДРПОУ, міс- ГОВИЙ ДIМ «ЛЮКСЕМБУРЗЬКИЙ», 32833932,
цезнаходження, міжміський 65007
Одеська область
м.Одеса
3-iй
код та телефон емітента
Водопровiдний провулок, 9, 048)722-39-35
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2. Дата розкриття
повного тексту річної
інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет,
на якій розміщено
регулярну річну
інформацію

25.04.2018р.

www.rosalux.com.ua
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»
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 «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»
2. Код за ЄДРПОУ
05495458
3. Місцезнаходження
88000 м. Ужгород, О. Блистіва,20
4. Міжміський код, телефон та факс
(0312) 66-08-45 (0312) 66-08-45
5. Електронна поштова адреса
avtos@za.uz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
http://zakarpattya- 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 припинення повноважень прийнято єдиним акціонером
26.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рiшення єдиного акціонера Товариства (Рішення №1 вiд 26.04.2018
року) у зв’язку із припиненням повноважень та діяльності Ревізійної комісії
Товариства. Посадова особа Іскра Ігор Іванович (не надана згода фізичної

особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Голови Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого
особа перебувала на посаді: 3 роки. Нікого не обрано замість особи, повноваження якої припинено.
Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером
26.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рiшення єдиного акціонера Товариства (Рішення №1 вiд 26.04.2018
року) у зв’язку із припиненням повноважень та діяльності Ревізійної комісії
Товариства. Посадова особа Вертійова Антоніна Дмитрівна (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду
Члена Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк,
протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Нікого не обрано замість особи, повноваження якої припинено.
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
Сиволожський Дмитро Вячеславович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
(дата)

Приватне акцІонерне товариство
“Електромашпромсервiс”
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акционерне товариство
"Електромашпромсервiс"
2. Код за ЄДРПОУ
05476747
3. Місцезнаходження
50027, м. Кривий Рiг, вул. Героїв
АТО, буд.71, прим. 2
4. Міжміський код, телефон та факс 0564 09 76 10 0564 09 76 00
5. Електронна поштова адреса
emps94@emitent.net.ua
elps.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Попередньо схвалено вчинення значного правочину з ПрАТ «ПIВНIЧНИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» про надання послуг (виконання
робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 100 000 000 (сто
мiльйонiв) грн., що складає 68,2% вiд вартостi активiв за даними рiчної
звiтностi за 2017 рiк. Вартiсть активiв дорiвнює 146702 тис.грн. Рiшення
прийнято на загальних зборах, Протокол № 29 вiд 25.04.2018 р. Загальна
кiлькiсть голосiв акцiонерiв - 8923900; кiлькiсть акцiй, що зареєстровано
для участi у загальних зборах - 6872293; кiлькiсть акцiй, що проголосували
«за» -6872293, що проголосували «проти» - 0, «утримались» - 0.
Попередньо схвалено вчинення значного правочину з ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 100 000 000
(сто мiльйонiв) грн., що складає 68,2% вiд вартостi активiв за даними рiчної
звiтностi за 2017 рiк. Вартiсть активiв дорiвнює 146702 тис.грн. Рiшення прийнято на загальних зборах, Протокол № 29 вiд 25.04.2018 р. Загальна
кiлькiсть голосiв акцiонерiв - 8923900; кiлькiсть акцiй, що зареєстровано для
участi у загальних зборах -6872293; кiлькiсть акцiй, що проголосували «за»
-6872293, що проголосували «проти» - 0, «утримались» - 0.
Попередньо
схвалено
вчинення
значного
правочину
з
ПрАТ «IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну
вартiсть 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) грн., що складає 54,5% вiд
вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2017 рiк. Вартiсть активiв
дорiвнює 146702 тис.грн. Рiшення прийнято на загальних зборах, Протокол
№ 29 вiд 25.04.2018 р. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - 8923900;
кiлькiсть акцiй, що зареєстровано для участi у загальних зборах - 6872293;
кiлькiсть акцiй, що проголосували «за» -6872293, що проголосували «проти» - 0, «утримались» - 0.

Попередньо
схвалено
вчинення
значного
правочину
з
ПАТ «ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну
вартiсть 60 000 000 (шiстдесят мiльйонiв) грн., що складає 40,9% вiд
вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2017 рiк. Вартiсть активiв
дорiвнює 146702 тис.грн. Рiшення прийнято на загальних зборах, Протокол № 29 вiд 25.04.2018 р. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - 8923900;
кiлькiсть акцiй, що зареєстровано для участi у загальних зборах - 6872293;
кiлькiсть акцiй, що проголосували «за» -6872293, що проголосували «проти» - 0, «утримались» - 0.
Попередньо схвалено вчинення значного правочину з ПП «СПЕЦКОНТАКТ» про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) грн., що складає
13,6% вiд вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2017 рiк. Вартiсть
активiв дорiвнює 146702 тис.грн. Рiшення прийнято на загальних зборах,
Протокол № 29 вiд 25.04.2018 р. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв 8923900; кiлькiсть акцiй, що зареєстровано для участi у загальних зборах
- 6872293; кiлькiсть акцiй, що проголосували «за» -6872293, що проголосували «проти» - 0, «утримались» - 0.
Попередньо схвалено вчинення значного правочину з ТОВ «СОНАР»
про здiйснення поставки продукцiї (обладнання, тмц, тощо) - на граничну
сукупну вартiсть 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) грн., що складає 34,1%
вiд вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2017 рiк. Вартiсть активiв
дорiвнює 146702 тис.грн. Рiшення прийнято на загальних зборах, Протокол
№ 29 вiд 25.04.2018 р. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - 8923900;
кiлькiсть акцiй, що зареєстровано для участi у загальних зборах -6872293;
кiлькiсть акцiй, що проголосували «за» -6872293, що проголосували «проти» - 0, «утримались» - 0.
Попередньо схвалено вчинення значного правочину з ТОВ «Техпровiд»
про здiйснення поставки продукцiї (обладнання, тмц, тощо) - на граничну
сукупну вартiсть 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) грн., що складає 34,1%
вiд вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2017 рiк. Вартiсть активiв
дорiвнює 146702 тис.грн. Рiшення прийнято на загальних зборах, Протокол
№ 29 вiд 25.04.2018 р. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - 8923900;
кiлькiсть акцiй, що зареєстровано для участi у загальних зборах -6872293;
кiлькiсть акцiй, що проголосували «за» -6872293, що проголосували «проти» - 0, «утримались» - 0.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Столiтня Юлiя Вячеславiвна
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
25.04.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Артвайнері»
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
«Артвайнері»
2. Код за ЄДРПОУ: 00412168
3. Місцезнаходження: 84500 Донецька обл., м.Бахмут, вул.П.Лумумби,87
4. Міжміський код, телефон та факс: (0627)486531, (0627)486531
5. Електронна поштова адреса: l.rybalka@artwinery.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.artwinery.com.ua/ua/
presscenter/yearlyreport.html
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Артвайнері» від
24.04.2018 р., протокол № 1, прийнято рішення достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі, у зв'язку зі зміною
органів Товариства. Посадова особа Коцкало Олена Генадіївна перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії з 03.04.2015 р. Розмір частки у статутному капіталі емітента (у відсотках) -0; розмір пакета акцій емітента, які
належать особі (у відсотках) -0; непогашених судимостей за корисливі та
посадові злочини посадова особа не має.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Артвайнері» від
24.04.2018 р., протокол № 1, прийнято рішення достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі, у зв'язку зі зміною
органів Товариства. Посадова особа Поваляєва Людмила Анатоліївна перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 03.04.2015 р. Розмір частки у
статутному капіталі емітента (у відсотках) -0; розмір пакета акцій емітента,
які належать особі (у відсотках) -0; непогашених судимостей за корисливі
та посадові злочини посадова особа не має.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Артвайнері» від
24.04.2018 р., протокол № 1, прийнято рішення достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі, у зв'язку зі зміною
органів Товариства. Посадова особа Шелайкіна Галина Леонідівна перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 03.04.2015 р. Розмір частки у
статутному капіталі емітента (у відсотках) -0; розмір пакета акцій емітента,
які належать особі (у відсотках) -0; непогашених судимостей за корисливі
та посадові злочини посадова особа не має.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Артвайнері» від
24.04.2018 р., протокол № 1, прийнято рішення обрати до складу Наглядової
ради Грушковську Оксану Петрівну, у зв'язку із закінченням строку, на який
було обрано попередній склад Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадову особу обрано членом

Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері» на строк 3 роки. Посадова особа є
представником акціонера ТОВ «ДЕМЕТРА КОМПАНІ». Посади, які обіймала
посадова особа протягом останніх 5 років: юрист, директор, голова наглядової ради. Розмір частки у статутному капіталі емітента (у відсотках) -0; розмір
пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Артвайнері» від
24.04.2018 р., протокол № 1, прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради Ахметову-Айдарову Тетяну Ігорівну, у зв'язку із закінченням строку, на який було обрано попередній склад Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадову особу
обрано членом Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері» на строк 3 роки. Посадова особа є представником акціонера Ахметова Ігоря Леонідовича. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: член наглядової ради. Розмір частки у статутному капіталі емітента (у відсотках) -0;
розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Артвайнері» від
24.04.2018 р., протокол № 1, прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради Ісмаілову Марину Олександрівну, у зв'язку із закінченням строку,
на який було обрано попередній склад Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадову особу обрано
членом Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері» на строк 3 роки. Посадова
особа є представником акціонера ARTVIN HOLDING B.V. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: начальник юридичного
відділу, директор, член наглядової ради. Розмір частки у статутному капіталі емітента (у відсотках) -0; розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Артвайнері» від
24.04.2018 р., протокол № 1, прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради Харамана Андрія Івановича, у зв'язку із закінченням строку, на
який було обрано попередній склад Наглядової ради. Згоди на розкриття
паспортних даних посадова особа не надала. Посадову особу обрано членом Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері» на строк 3 роки. Посадова особа
є представником акціонера ТОВ «ФИРМА «ЮГ». Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: директор з інформаційних технологій, генеральний директор, член наглядової ради. Розмір частки у статутному капіталі емітента (у відсотках) -0; розмір пакета акцій емітента, які
належать особі (у відсотках) -0; непогашених судимостей за корисливі та
посадові злочини посадова особа не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Генеральний директор
Толкачов І.Е.
25.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента
«БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»
2. Код за ЄДРПОУ
19020011
3. Місцезнаходження
04205 м.Київ проспект Оболонський, 26
4. Міжміський код, телефон (044) 412-72-97 412-73-61
та факс
5. Електронна поштова
182@comreg.com.ua
адреса
6. Адреса сторінки
http://bpobolon.informs.net.ua/
в мережі Інтернет, яка
додатково використовується
емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації Вiдомостi про прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значних
правочинiв
2. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 25.04.2018 року. Ринкова вартість послуг, що є
предметом правочину (тис. грн): 2000000. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн): 217238. Співвідно-
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шення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 920,6492. Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення: річні загальні збори акціонерів. Характер значних правочинів: договори
по будівництву; попередні та основні договори купівлі-продажу; договори
банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори
страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які
за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які
потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні
правочини Директору Дерикіту С.В. здійснювати за поданням Наглядової
ради Товариства. Повноваження на підписання угод щодо вчинення значних правочинів надаються Дерикіту Сергію Васильовичу з правом передоручення.
Загальна кількість голосуючих акцій: 2867156. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2867152. Кількість
голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення:
«за» - 2867152 акції, «проти» - 0 акцій. Додаткові критерії для віднесення
правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо
вони визначені статутом акціонерного товариства відсутні.
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
Дерикiт Сергiй Васильович

№81, 27 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВЕНЕРГО»

Місцезнаходження: 01001 м. Київ, площа І. Франка, 5,
Ідентифікаційний код юридичної особи 00131305
як акціонер, що володіє більш як 10% акцій Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Лад» (місцезнаходження: Україна, 01033,
м. Київ, вул. Горького*, 29, ідентифікаційний код юридичної особи 32920946)
(далі ЗАТ «Страхова компанія «Лад») відповідно до ч. 6 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про те, що 11 червня 2018 о
16 год.00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Горького (Антоновича), 29 відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів ЗАТ «Страхова компанія «Лад»
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань разом з проектом рішень
(крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного):
п/н
Питання порядку денного
Проект рішення
1. Обрання лічильної комісії
1.1. Обрати Головою Лічильної
позачергових Загальних зборів
комісії позачергових Загальних
акціонерів ЗАТ «Страхова
зборів акціонерів ЗАТ «Страхова
компанія «Лад». Затвердження
компанія «Лад» - Коновальчук Н.
регламенту роботи позачергових В.
Загальних зборів акціонерів.
1.2. Затвердити регламент роботи
Обрання Голови та Секретаря
позачергових Загальних зборів
позачергових Загальних зборів
акціонерів ЗАТ «Страхова
акціонерів.
компанія «Лад».
1.3. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів
ЗАТ «Страхова компанія
«Лад» – Заїку О.С., Секретарем
- Осіпенка В.Б.
2. Затвердження ліквідаційного
2.1. Затвердити ліквідаційний
балансу ЗАТ «Страхова компанія баланс ЗАТ «Страхова компанія
«Лад»
«Лад».
Перелік акціонерів ЗАТ «Страхова компанія «Лад», які мають право на
участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ЗАТ «Страхова компанія «Лад», призначених на 11 червня 2018 року, складається станом на
24 годину 05 червня 2018 року.
Дата складання переліку акціонерів ЗАТ «Страхова компанія «Лад» для
здійснення персонального повідомлення про проведення 11 червня 2018
року позачергових Загальних зборів акціонерів ЗАТ «Страхова компанія
«Лад» - 30 березня 2018 року.
Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ЗАТ
«Страхова компанія «Лад» буде здійснюватися Реєстраційною комісією
ЗАТ «Страхова компанія «Лад» 11 червня 2018 року з 15-30 до 15-45 за
місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно
мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність,
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за дові-

ПрАТ «Слов’янський завод
електромонтажних виробів»,

код ЄДРПОУ 05419152,адреса: 84112, Донецька область,
Слов'янський р-н, м.Слов'янськ, вул.Мартиненка,б.73,
тел. (06262) 2-76-86
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента:
Згідно рішення загальних зборів акціонерів Протокол від 25.04.2018р.:
- припинено повноваження Голови правління Гелла Олега
Юрiйовича, паспорт ВС 612653, виданий Краматорським МВ УМВС
України в Донецькiй області 21.12.2000р., який володіє 606 шт. простих іменних акцій, що складає 45,943897% статутного капіталу емітента. Перебував на посаді протягом 5 років з 30.04.2013р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена правління Гелла Лариси
Олександрiвни, паспорт ВН 477897, виданий Куйбишевським РВ
ДМУР УМВС України в Донецькiй обл. 04.03.2008р., яка володіє 606 шт.
простих іменних акцій, що складає 45,943897% статутного капіталу
емітента. Перебувала на посаді протягом 5 років з 30.04.2013р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена правління Шпаковської Ольги
Прокопівни, паспорт ВС 020559, виданий Слов’янським МВУМВС
України в Донецькій обл. 06.10.1999р. , яка володіє 5 шт. простих іменних акцій, що складає 0,379075% статутного капіталу емітента. Перебувала на посаді протягом 5 років з 30.04.2013р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- обрано на наступний термін Голову правління Гелла Олега

реністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні
товариства» та Статуту Товариства.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після
отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також
строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери СК
«ЛАД» та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів СК «ЛАД» та проектами рішень щодо кожного
з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів
Товариства за адресою: 01001 м. Київ, площа І. Франка, 5, у робочі дні з
08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 12:45) Посадова особа ПАТ «КИЇВ
ЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор з правового забезпечення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» О.Г. Ієвлеву тел. (044) 594-45-84.
Пропозиції акціонерів про доповнення проекту порядку денного повинні
бути надіслані за адресою: 01001 м. Київ, площа І. Франка, 5.
Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ЗАТ «Страхова компанія «Лад», акціонер або його поважний
представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою:
01001, м. Київ, пл. Івана Франка, 5, із письмовою заявою на ім’я Товариства.
На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку
денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру
протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна
бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів за місцем
проведення Загальних зборів.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо
нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому
ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.
Загальна кількість акцій Товариства складає 10 150 000 шт., загальна
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів
Товариства, складає 9 988 999 шт.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також
інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні
товариства»: http://kyivenergo.com/uk/aktsioneram.
За інформацією звертатися за телефоном: (044) 594-45-84.
Генеральний директор ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

Юрiйовича, паспорт ВС 612653, виданий Краматорським МВ УМВС
України в Донецькiй області 21.12.2000р., який володіє 606 шт. простих іменних акцій, що складає 45,943897% статутного капіталу емітента. Посадову особу обрано на посаду терміном на 5 років. Протягом останніх 5 років займав посаду Голови правління ПрАТ «СЗЕВ».
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- обрано на наступний термін члена правління Гелла Ларису
Олександрiвну, паспорт ВН 477897, виданий Куйбишевським РВ ДМУР
УМВС України в Донецькiй обл. 04.03.2008р., яка володіє 606 шт. простих іменних акцій, що складає 45,943897% статутного капіталу емітента. Посадову особу обрано на посаду терміном на 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом
останніх 5 років займає посаду головного бухгалтера ПрАТ «СЗЕВ».
- обрано на наступний термін члена правління Шпаковську Ольгу
Прокопівну, паспорт ВС 020559, виданий Слов’янським МВУМВС
України в Донецькій обл. 06.10.1999р., яка володіє 5 шт. простих іменних акцій, що складає 0,379075% статутного капіталу емітента. Посадову особу обрано на посаду терміном на 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5
років займала посаду начальника цеху ПрАТ «СЗЕВ». На даний момент не є працівником товариства і не займає посад на будь-яких підприємствах, пенсіонер.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься в повідомленні та визнає, що несе відповідальність згідно з
законодавством.
Голова правління
Гелла Олег Юрiйович
25.04.2018р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ”
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 "ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14308204
емітента
3. Місцезнаходження емітента
65005 м.Одеса вул.Михайлiвська,
буд.25
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 7280003 (048) 7280003
емітента
5. Електронна поштова адреса
sktbprodmash@algry.com.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- www.sktb.odessa.ua
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента
2. Текст повідомлення
Член Наглядової ради Ойберман Олександр Юрiйович (Згода на розкриття паспортних даних не надана) звiльнено 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 32.07450%
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок,
протягом якого особа перебувала на посадi, 5 рокiв. Рiшення прийнято загальними зборами ПрАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» «25» квiтня 2018
року. Голова Наглядової ради Альперiн Вадим Олександрович ( Згода на
розкриття паспортних даних не надана) звiльнено 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi, 5 рокiв. Рiшення прийнято загальними зборами ПрАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» «25» квiтня 2018 року. Член Наглядової ради Ойберман Олександр Юрiйович (Згода на розкриття паспортних даних не надана) обрано 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї
25.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 32.07450% на
суму 9538.00 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 - член Наглядової ради ПАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ
ПРОДМАШ». Рiшення прийнято загальними зборами ПрАТ «ОДЕСЬКЕ
СКТБ ПРОДМАШ» «25» квiтня 2018 року. Посадова особа є акцiонером. Член
Наглядової ради Альперiн Вадим Олександрович (Згода на розкриття паспортних даних не надана) обрано 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї
25.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки,
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова Наглядової
ради ПАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ». Рiшення прийнято загальними
зборами ПрАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» «25» квiтня 2018 року. Поса-

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

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

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ
БАРВIНОК"

03359718
04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 23А
(044) 272-41-12 (044) 272-41-12
company.barvinok@gmail.com
www.companybarvinok.at.ua

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

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
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дова особа є представником акцiонера Альперiної Фаїни, яка володiє часткою у статутному капiталi товариства у розмiрi 30,4335%. Член Наглядової
ради Чуйко Борис Семенович (Згода на розкриття паспортних даних не
надана) обрано 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала
ця особа за останнi 5 рокiв - Директор ПП «ПОЛIБРОК». Рiшення прийнято
загальними зборами ПрАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» «25» квiтня 2018
року. Посадова особа є представником акцiонера Ойбермана Олександра
Юрiйовича, який володiє часткою у статутному капiталi товариства у розмiрi
32,0745%. Повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї ТОВ «КОРПОРАЦIЯ А
ЕНД А» припинено 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018) Володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 3.09290% на суму 919.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято загальними
зборами ПрАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» «25» квiтня 2018 року. Повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Ящук Вiталiй Станiславович (не дала згоди
на розкриття паспортних даних) припинено 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї
25.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01680% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами ПрАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» «25» квiтня 2018 року.
Член Ревiзiйної комiсiї ТОВ «КОРПОРАЦIЯ А ЕНД А» обрано 25.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 25.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 3.09290% на суму 919.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова Ревiзiйної комiсiї
ПАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ». Рiшення прийнято загальними зборами ПрАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» «25» квiтня 2018 року. Член
Ревiзiйної комiсiї Фокiн Сергiй Олександрович (не дала згоди на розкриття
паспортних даних) обрано 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018)
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00080% Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано
особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Член
Наглядової ради. Рiшення прийнято загальними зборами ПрАТ «ОДЕСЬКЕ
СКТБ ПРОДМАШ» «25» квiтня 2018 року. Член Ревiзiйної комiсiї Ящук
Вiталiй Станiславович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01680% Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади,
якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ
«ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ». Рiшення прийнято загальними зборами
ПрАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» «25» квiтня 2018 року.
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 ______________ Дуднiк Свiтлана Валентинiвна
		
М.П.
чних правочинiв: 25.04.2018 р. Найменування уповноваженого органу, що його
прийняв: Загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру, ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть
предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: фiнансовогосподарськi операцiї, направленi на залучення фiнансування (зокрема, але
не обмежуючись, отримання кредитiв, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фiнансової допомоги, iншi способи залучення коштiв, не забороненi
чинним законодавством); договори iпотеки, застави, пiдряду та купiвлi-продажу
товарiв, будь-якого iншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи
вiдчуження якого не заборонене чинним законодавством; забезпечення
зобов'язань третiх осiб, в тому числi шляхом поруки, передачi майна Товариства в iпотеку чи заставу, iншими способами, не забороненими чинним законодавством. Гранична сукупна вартiсть: 100 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 12 832,2 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 779,3%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 15 894 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах: 15 894 шт. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 15 894 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
Макарi Ахмед Мохаммед
Генеральний директор
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента,
ідентифікаційний код юридичної
особи, місцезнаходження, міжміський
код і телефон емітента.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД", 00447971, вул. Івана Мазепи, буд. 10-а, м. Київ,
Печерський р-н, Київська область,
01010, Україна, 0462644252
26.04.2018

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, https://smida.gov.ua/db/
на якій розміщено регулярну річну
participant/00447971
інформацію.
4. Найменування, ідентифікаційний Товариство з обмеженою
код юридичної особи - аудиторської відповідальністю "РФС-АУДИТ",
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної
31275766
особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 29.04.2017 року. Кворум
зборів: 76,06287% до загальної кількості голосів.
Черговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства проведенi 29 квiтня 2017
року за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, буд.9, корпус 73,
4 (четвертий) поверх, каб. 402. Початок зборiв о 09:00 годині. Порядок
денний загальних зборiв: 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для
голосування, визначений рішенням Наглядової ради Товариства.
3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів. 4. Затвердження
регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.7. Затвердження річного
звіту Товариства за 2016 р.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства по результатам 2016 р.9. Звіт
Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 10. Звіт
Наглядової ради Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
11. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Пропозицiї до перелiку
питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства не
вносились. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати
лічильну комісію Загальних зборів у складі: Голова лічильної комісії –
Марченко Анастасія Юріївна; Члени лічильної комісії – Кузьменко Дмитро
Павлович, Мукомел Олександр Васильович. 2. Затвердити порядок та
спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та/або бюлетенів для
кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів, встановлений рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 12 від

07.03.2017 року). 3. Обрати Головою загальних зборів – Малишевську Тетяну Олександрівну, Секретарем загальних зборів – Яценко Ірину Валеріївну. 4. Затвердити наступний порядок роботи річних Загальних зборів
акціонерів, що проводяться 29.04.2017 року: для доповідей з питань порядку денного – до 5 хвилин; для співдоповідей – до 5 хвилин; для питань
та відповідей – до 5 хвилин. 5. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Сорокіна Олександра Юрійовича. 6. Обрати до складу Наглядової ради Товариства Семиногу Анну Сергіївну.
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. (Додаток № 3 до Протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «Чернігівський молокозавод»
№ 29/04 від 29.04.2017 р.). 8. Прибуток підприємства отриманий за
2016 рік визначений у фінансовій звітності Товариства направляється для:
поповнення обігових коштів підприємства; закупівлі паливно-мастильних
матеріалів; модернізації основних засобів; закупівлі основних засобів. За
таких обставин прийняти рішення, що за результатами фінансового року
не виплачувати дивіденди акціонерам, а отриманий прибуток, що вказаний у фінансовій звітності Товариства направити на вищевказані потреби
Товариства. 9. Затвердити звіт Директора про результати фінансовогосподарської діяльності товариства за 2016 р. 10. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 11. Затвердити звіт Ревізійної комісії
Товариства за 2016 рік. Загальнi збори акцiонерiв Товариства проведенi
вiдповiдно до вимог дiючого Законодавства України. Позачерговi Загальнi
збори акцiонерiв не проводились в 2016 роцi.
6. Інформація про дивіденди
За результатами
У звітному періоді
звітного періоду
за
за
за
за
прости- привіле- прости- привілейоми
йованими
ми
ваними
акціями акціями акціями акціями
Сума нарахованих дивідендів,
грн
Нараховані дивіденди на одну
акцію, грн
Сума виплачених/ перерахованих дивідендів, грн
Дата складення переліку осіб,
які мають право на отримання
дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну
систему із зазначенням сум
(грн) перерахованих дивідендів
на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум
(грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату
Опис

Приватне акцiонерне товариство
«Золотоношаагропостач»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство
«Золотоношаагропостач»
2. Код за ЄДРПОУ 00908649
3. Місцезнаходження 19734, Черкаська обл., Золотонiський р-н,
с. Нова Дмитрiвка, вул. Жашкiвська, 3
4. Міжміський код, телефон та факс 04737 52141
5. Електронна поштова адреса em00908649@ab.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації em00908649.ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
II. Текст повідомлення
25.04.2018 р. рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Приватного акціонерного
товариства «Золотоношаагропостач» (код за ЄДРПОУ 00908649) (надалі – Товариство) прийняли рiшення попередньо схвалити значні правочини
будь-якого характеру, які можуть вчинятися Товариством протягом одного
року, якщо ринкова вартість майна, що є предметом правочину 25 і більше
відсотків вартості активів Товариства за даними останньої звітності та визначити їх граничну сукупну вартість в розмірі 20 млн. грн. та надати дозвіл

директору Товариства за погодженням з наглядовою радою Товариства на
підписання договорів, що є предметом таких правочинів.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2017 р.) – 20 783,7 тис. грн..
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 96,23%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 779756 шт. (станом на
19.04.2018 р. – дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах 777756 шт. Кiлькiсть голосiв, поданих «ЗА» прийняття рiшення:
777756 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшень - 0.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Директор
Гаврюшенко Володимир Iванович.
26.04.2018 р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 27 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
«Вториннi ресурси»
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
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство
«Вториннi ресурси», 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
24714951, 3. Місцезнаходження емітента 25006 м. Кiровоград
вул. Виставочна,2г, 4. Міжміський код, телефон та факс емітента 0522
567308 0522 567308, 5. Електронна поштова адреса емітента vtor_resurs@
emitent.net.ua, 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.vtorres.kr.ua/
7. Вид особливої інформації
2. Текст повідомлення
1. Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента - Голова
Наглядової ради Омран Хоссейн Золфалi (не дала згоди на розкриття
паспортних даних) припинено 24.04.2018 р.(дата вчинення дiї
24.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.000047%
на суму 2.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з
16.05.2017 року по 24.04.2018 року. Рiшення прийнято Протоколом № 1
чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вториннi ресурси» вiд
24.04.2018 року. Член Наглядової ради Мохаммад Ханi Омран Шервiн
Алi (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено
24.04.2018 р.(дата вчинення дiї 24.04.2018) Акцiями Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 16.05.2017
року по 24.04.2018 року. Рiшення прийнято Протоколом № 1 чергових
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вториннi ресурси» вiд 24.04.2018
року. Член Наглядової ради Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад (не
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 24.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 24.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 16.05.2017 року по
24.04.2018 року. Рiшення прийнято Протоколом № 1 чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вториннi ресурси» вiд 24.04.2018 року. Член
Наглядової ради Пожидаєв Ростислав Станiславович (не дала згоди на
розкриття паспортних даних) припинено 24.04.2018 р.(дата вчинення
дiї 24.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа
перебувала на посадi - з 16.05.2017 року по 24.04.2018 року. Рiшення
прийнято Протоколом № 1 чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
«Вториннi ресурси» вiд 24.04.2018 року. Член Наглядової ради Саргсян
Карен Едiкович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 24.04.2018 р.(дата вчинення дiї 24.04.2018) Акцiями Товариства
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 16.05.2017
року по 24.04.2018 року. Рiшення прийнято Протоколом № 1 чергових
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вториннi ресурси» вiд 24.04.2018
року. Член Наглядової ради Пожидаєв Ростислав Станiславович (не
дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 24.04.2018 р.(дата
вчинення дії 24.04.2018) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних загальних зборів акціонерів, інші посади, які
обіймала ця особа за останні 5 років - дані відсутні. Рішення прийнято
Протоколом № 1 чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вториннi
ресурси» вiд 24.04.2018 року. Посадова особа є представником
акцiонера ТОВ «Металiнвест ЛТД», частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента - 98.8686%. - заборони обіймати певні посади
та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства - дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата - дані відсутні; письмова
заява відсутня); Член Наглядової ради Клещинський Владислав Олегович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 24.04.2018 р.
(дата вчинення дії 24.04.2018) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Cтрок, на
який обрано особу - до наступних загальних зборів акціонерів, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - дані відсутні. Рішення
прийнято Протоколом № 1 чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
«Вториннi ресурси» вiд 24.04.2018 року. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ «Металiнвест ЛТД», частка якою володiє особа в
статутному капiталi емiтента - 98.8686%, заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства - дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата - дані відсутні;
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письмова заява відсутня). Член Наглядової ради Умріхін Олександр
Іванович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано
24.04.2018 р.(дата вчинення дії 24.04.2018) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Cтрок, на який обрано особу - до наступних загальних зборів акціонерів, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - дані відсутні.
Рішення прийнято Протоколом № 1 чергових загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ «Вториннi ресурси» вiд 24.04.2018 року. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ «Металiнвест ЛТД», частка, якою
володiє особа в статутному капiталi емiтента - 98.8686%, заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є
кандидат афілійованою особою акціонерного товариства - дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата - дані
відсутні; письмова заява відсутня). Член Наглядової ради Крик Віктор
Васильович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано
24.04.2018 р.(дата вчинення дії 24.04.2018) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Cтрок, на який обрано особу - до наступних загальних зборів акціонерів, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - дані відсутні.
Рішення прийнято Протоколом № 1 чергових загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ «Вториннi ресурси» вiд 24.04.2018 року. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ «Металiнвест ЛТД», частка, якою
володiє особа в статутному капiталi емiтента - 98.8686%, заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є
кандидат афілійованою особою акціонерного товариства - дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата - дані
відсутні; письмова заява відсутня). Член Наглядової ради Саргсян Карен Едікович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано
24.04.2018 р.(дата вчинення дії 24.04.2018) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Cтрок, на який обрано особу - до наступних загальних зборів акціонерів, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - дані відсутні.
Рішення прийнято Протоколом № 1 чергових загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ «Вториннi ресурси» вiд 24.04.2018 року. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ «Металiнвест ЛТД», частка, якою
володiє особа в статутному капiталi емiтента - 98.8686%, заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є
кандидат афілійованою особою акціонерного товариства - дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата - дані
відсутні; письмова заява відсутня).
2. Відомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - <дата прийняття рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, найменування уповноваженого органу, що його прийняв> 24.04.2018, загальнi збори
акціонерів <вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру> кредитнi договори, договори iпотеки, застави, поруки, купiвлiпродажу об'єктiв нерухомого та рухомого майна, договори лiзингу, та iншi
господарськi договори <гранична сукупнiсть вартостi правочинiв>
еквiвалент 50 млн. дол. США в нацiональнiй валютi України за кусом
НБУ на момент укладення <вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi> 77370.000 тис. грн.. <спiввiдношення
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)> 1691,6764
<загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення> загальна кiлькiсть
голосуючих акцiй 85 360 992, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi
для участi у загальних зборах - 84 566 480, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення - за 84 566 480,
проти – 0
3. Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення
значних правочинiв - дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв
24.04.2018, загальнi збори акцiонерiв <предмет правочину> iпотека <ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена
вiдповiдно до законодавства> 5 371 900,00 грн. <вартiсть активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi> 77370.000 тис. грн..
<спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках)> 6,94%
<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)> загальна кiлькiсть голосуючих
акцiй 85 360 992, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у
загальних зборах - 84 566 480, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення - за 84 566 480, проти – 0 <додатковi
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критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi
законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства.>
немає
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
«СИНЕЛЬНИКIВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ

1. Повне найменування емітента:

ТОВАРИСТВО
ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 00231573
3. Місцезнаходження: 52500 Днiпропетровська обл., м. Синельникове,
вул. Ленiна, 130
4. Міжміський код, телефон та факс: (05663) 4-21-24
5. Електронна поштова адреса: srz@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформаціїhttp://ucap.dp.ua/00231573/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI. Рішення про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Протоколом загальних зборів акціонерів ПАТ »СИНЕЛЬНИКIВСЬКИЙ
РЕСОРНИЙ ЗАВОД » від 25.04.2018 р. відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента:
припинено повноваження:
- члена наглядової ради Зiнов`єва Антона Олексiйовича, (згоди фізичної
особи на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 15.04.2016 року, непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному
капiталi емiтента (0,00%).
- члена наглядової ради Предко Кирило Олександровича, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано)., у зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 15.04.2016 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у
статутному капiталi емiтента (0,00%).
- члена наглядової ради Коба Софiї Олександрiвни, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 15.04.2016 року, непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному
капiталi емiтента (0,00%).
- члена ревізійної комісії Фененко Iрини Андрiївни, (згоди фізичної особи
на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 15.04.2016 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капiталi
емiтента (0,000005 %).
- члена ревізійної комісії Панарiної Наталiї Вiкторiвни, (згоди фізичної особи
на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку з переобранням. Посадова
особа перебувала на посаді з 15.04.2016 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капiталi емiтента (0,00%).
- члена ревізійної комісії Шевченко Ользі Якiвни, (згоди фізичної особи
на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 15.04.2016 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капiталi

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
3.2. Найменування посади.
Голова правлiння (генеральний директор) ___ Слiпченко Iван Миколайович
М.П.
емiтента (0,001060 %).
обрано на посаду :
-члена наглядової ради Смірнова Олександра Леонідовича - акціонер товариства, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посаду директора, непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має, частка у статутному капiталi емiтента (9,805891%).
- члена наглядової ради Царан Олексія Сергійовича (згоди фізичної
особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на строк 3 роки в, протягом останніх 5 років своєї діяльності приватний
підприємець, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має, частка у статутному капiталi емiтента (0,00%).
- члена наглядової ради Арабаджи Олександра Дмитровича - акціонер
товариства, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останніх 5 років
своєї діяльності безробітний, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капiталi емiтента (0,00%).
обрано на посаду :
-члена ревізійної комісії Мураховського Ігора Олександровича (згоди
фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа
призначена на строк 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посаду водія, менеджера, непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має, частка у статутному капiталi емiтента (0,00%).
-члена ревізійної комісії Кондратьєва Артема Костянтиновича (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа
призначена на строк 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посаду менеджера, непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має, частка у статутному капiталi емiтента (0,00%).
Рішенням наглядової ради ПАТ » СИНЕЛЬНИКIВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ
ЗАВОД » від 25.04.2018 р. призначено на посаду Голови Наглядової ради
Царан Олексія Сергійовича, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на строк 3 роки.
припинено повноваження:
-члена правління Арабаджи Олександра Дмитровича(згоди фізичної
особи на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 07.11.2017 року, непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному
капiталi емiтента (0,00%).
Рішенням ревізійної комісії ПАТ » СИНЕЛЬНИКIВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ
ЗАВОД » від 25.04.2018 р. призначено на посаду Голови ревізійної комісії
Мураховського Ігора Олександровича, (згоди фізичної особи на розкриття
паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на строк 3 роки.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова Правлiння
_________
Демиденко Сергiй Iванович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
		
26.04.2018

Приватне акцiонерне товариство «Черкаське автотранспортне пiдприємство 17127»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Приватне

акцiонерне товариство «Черкаське автотранспортне пiдприємство 17127»,
03115399, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Луценка, 12,
0472633948
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: em03115399.ab.ck.ua

Публічне Акцiонерне Товариство «Iванiвський спецiалiзований кар’єр»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публічне Акцiонерне Товариство
«Iванiвський спецiалiзований кар'єр», 05471750, вул. Заводська 1, Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Iванiв, Калинiвський, Вінницька, 22432,
04333 2-22-12 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:
http://ivankarer.at.ua/ 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит

фінансової звітності: ТОВ «Міжнародний Фінансовий Аудит», 37024556
5. Інформація про загальні збори 28.04.2017, чергові, Збори не відбулися в
зв'язку з вчиненням протиправних дій третіми особами, спрямованими на
недопущення реєстрації акціонерів/представників акціонерів, які прибули
для участі у зборах. 19.07.2017 Проведення позачергових зборів акціонерів
ініціювала НАГЛЯДОВА РАДА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» .Збори не відбулися в
зв'язку з вчиненням протиправних дій третіми особами, спрямованими на
недопущення реєстрації акціонерів/представників акціонерів, які прибули
для участі у зборах.6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ХАРКIВСПЕЦБУД”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСПЕЦБУД"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01270434
емітента
3. Місцезнаходження емітента
61024 мiсто Харкiв вулиця
Студентська, будинок 5/2А
4. Міжміський код, телефон та факс (057)76-808-76 (057)760-16-84
емітента
5. Електронна поштова адреса
xcc@ft.net.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://kharkivspecbud.nr-avers.com.
ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента
Посадова особа Голова Наглядової ради Макарчук Андрiй Анатолійович (паспорт: серiя МК номер 658501 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй областi, 16.10.1997) припинено повноваження 23.04.2018 р.
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд
23.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова
особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента
0,0001% (10шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 20.04.2017
року.
Посадова особа Голова Наглядової ради Макарчук Андрiй Анатолiйович
(паспорт: серiя МК номер 658501 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВСУ
в Харкiвськiй областi, 16.10.1997) обрано на посаду 23.04.2018р. рiшенням
засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.) з числа обраних
загальними зборами членiв Наглядової ради (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.),
термiном на 3 роки. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в
статутному капiталi емiтента 0,0001% (10шт.). Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав
посади: Голова Наглядової ради ПАТ «Харкiвспецбуд».
Посадова особа Член Наглядової ради Ахтирський Дмитро Володимирович (паспорт: серiя МК номер 407989 виданий ЦВМ Дзержинського РВ
ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй областi, 24.02.1997) припинено повноваження
23.04.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н
вiд 23.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента
0,0005% (50 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 20.04.2017
року.
Посадова особа Член Наглядової ради Ахтирський Дмитро Володимирович (паспорт: серiя МК номер 407989 виданий ЦВМ Дзержинського РВ
ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй областi, 24.02.1997) обрано на посаду
23.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.),
термiном на 3 роки. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в
статутному капiталi емiтента 0,0005% (50 шт.). Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав
посади: Член Наглядової ради ПАТ «Харкiвспецбуд».
Посадова особа Член Наглядової ради Ахтирська Олена Володимирiвна
(паспорт: серiя ММ номер 670205 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ
УМВСУ в Харкiвськiй областi, 15.11.2000) припинено повноваження
23.04.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н
вiд 23.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента
0,0005 % (50 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 20.04.2017
року.
Посадова особа Член Наглядової ради Ахтирська Олена Володимирiвна
(паспорт: серiя ММ номер 670205 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ
УМВСУ в Харкiвськiй областi, 15.11.2000) обрано на посаду 23.04.2018р.
загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.), термiном
на 3 роки. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 0,0005% (50 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади:
Член Наглядової ради ПАТ «Харкiвспецбуд».
Посадова особа Член Наглядової ради Бiлозьоров Сергiй Андрiйович
(паспорт: серiя ММ номер 262129 виданий Московським МВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй областi, 12.07.1999) припинено повноваження
23.04.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н
вiд 23.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента
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0,0005 % (50 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 20.04.2017
року.
Посадова особа Член Наглядової ради Бiлозьоров Сергiй Андрiйович
(паспорт: серiя ММ номер 262129 виданий Московським МВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй областi, 12.07.1999) обрано на посаду 23.04.2018р.
загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.), термiном
на 3 роки. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 0,0023% (209 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Начальник будiвельно-монтажної дiльницi ТОВ «Промтехнiка-Плюс».
Посадова особа Член Наглядової ради Саркiсян Саркiс Володимирович
(паспорт: серiя ММ номер 573437 виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi, 20.06.2000) припинено повноваження 23.04.2018 р.
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.)
у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа є акцiонером
та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0005% (50 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 20.04.2017 року.
Посадова особа Член Наглядової ради Саркiсян Саркiс Володимирович
(паспорт: серiя ММ номер 573437 виданий Московським МВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй областi, 20.06.2000) обрано на посаду 23.04.2018р.
загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.), термiном
на 3 роки. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 0,0004% (40 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: заступник директора ТОВ «Промтехнiка-Плюс».
Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Якiменко Юрiй Петрович (паспорт: серiя МК номер 858906 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВСУ в
Харкiвськiй областi, 12.05.1998) припинено повноваження 23.04.2018 р. на
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.)
у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0011% (100 шт.). Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 20.04.2017 року.
Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Якiменко Юрiй Петрович (паспорт: серiя МК номер 858906 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВСУ в
Харкiвськiй областi, 12.05.1998) обрано на посаду 23.04.2018р. рiшенням
засiдання Ревiзiйної комiсiї (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.) з числа обраних
загальними зборами членiв Ревiзiйної комiсiї (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.),
термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
0,0011% (100 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Голова Ревiзiйної
комiсiї ПАТ «Харкiвспецбуд».
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Максимiхiн Владислав Iгорович
(паспорт: серiя МК номер 710054 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй областi, 06.01.1998) припинено повноваження
23.04.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н
вiд 23.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 0,0011% (100 шт.). Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посадi: з 20.04.2017 року.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Шищук Валентина Володимирiвна
(паспорт: серiя ММ номер 675829 виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй областi, 13.11.2000) обрано на посаду 23.04.2018р.
загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.), термiном
на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0059%
(531 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: iнженер з охорони працi ТОВ
«Слобожанська промислова компанiя».
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Тележенко Андрiй Михайлович
(паспорт: серiя МН номер 242069 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй областi, 29.10.2001) припинено повноваження
23.04.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н
вiд 23.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 0,0011% (100 шт.). Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посадi: з 20.04.2017 року.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Тележенко Андрiй Михайлович
(паспорт: серiя МН номер 242069 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй областi, 29.10.2001) обрано на посаду 23.04.2018р.
загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.), термiном
на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0011% (100 шт.).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ
«Харкiвспецбуд».
Директор ____________ Карелiн Володимир Миколайович

№81, 27 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Капустянський гранiт»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік.
I. Основні відомості про емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Капустянський гранiт», 31652348, 27124, Кiровоградська область, Новоукраїнський село Кам'яний Мiст, (0522)24-28-62 2. Дата
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2018р.3 Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: granit.
at24.com.ua. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми,
якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «АНАЛІТИК –ЦЕНТР», 40079008. 5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися
29.04.2017р. Кворум Загальних зборів - 99,96%. Перелiк питань, що
виносяться на голосування: 1. Обрання лічильної комісії та затвердження умов договору про виконання повноважень лічильної комісії депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА».2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів. Затвердження регламенту
роботи загальних зборів.3. Визначення та затвердження порядку та
способу засвідчення бюлетенів для голосування.4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Генерального директора.5. Звіт Ревізійної комісії про підсумки
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної
комісії.6.Звіт Наглядової Ради за 2016 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.7.Затвердження річного
звіту та балансу Товариства за 2016 рік.8.Затвердження порядку
розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2016 році.9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи
на підписання нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНІТ».11. Затвердження
Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий Орган» у новій редакції.12.Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової Ради.13.
Обрання Членів Наглядової Ради.14.Затвердження умов цивільноправових договорів з обраними членами Наглядової Ради. Визначення особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.15.
Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання
повноважень на укладання таких правочинів.
Прийняті рішення:1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб,
представники Депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», на підставі Договору № б/н від 02.03.2017р., про виконання повноважень
лічильної комісії на загальних зборах ПАТ «Капустянський граніт»
«29» квітня 2017р., укладеного з Депозитарною установою ТОВ
«ФК «ДЕЛЬТА». Затвердити умови Договору № б/н від 02.03.2017р.,
про виконання повноважень лічильної комісії на загальних зборах
ПАТ «Капустянський граніт» «29»квітня 2017р. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки
голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою. 2. Обрати головою загальних зборів Вашакидзе Олега Борисовича, секретарем- Борисову Світлану Юріївну. Затвердити
регламент роботи загальних зборів: доповіді - до 10 хвилин; виступи - до 3 хвилин; відповіді на запитання - 10 хвилин; голосування з
усіх питань порядку денного: з використанням бюлетенів; принцип
голосування – одна голосуюча акція - один голос; результати голосування оголошуються після розгляду кожного питання порядку
денного.3. : Бюлетені для голосування на чергових загальних зборах акціонерів 29.04.2017р. повинні відповідати формі та зразку,
який затверджено рішенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під
час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови
реєстраційної комісії, а після його отримання Лічильною комісією,
підписом голови Лічильної комісії та печаткою. У разі недійсності
бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з
зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність
бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та

печаткою. 4. Затвердити звіт Генерального директора за 2016р.
5. Затвердити звіт Ревізійної за 2016 рік.6. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2016 рік. 7. Затвердити річний звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2016р.8. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2016 році, покрити за рахунок прибутку, що
буде отримано в результаті ведення Товариством фінансовогосподарської діяльності в майбутніх періодах. Дивіденди за 2016
ріки не нараховувати і не виплачувати.9. змінити тип Товариства з
публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, у зв’язку із цим змінити і назву Товариства а саме: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНІТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАПУСТЯНСЬКИЙ
ГРАНІТ». Датою набрання чинності зміни назви товариства вважати
дату внесення відповідного запису в Єдиний державний реєстр
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань.10: у зв’язку із прийнятими рішеннями по зміні типу та
назви Товариства внести відповідні зміни до Статуту Товариства
шляхом викладення їх у новій редакції. Уповноважити Генерального директора ПАТ «КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНІТ» Кирилюк Ірину Григорівну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНІТ» у новій редакції.11. У зв’язку із
зміною типу та назви ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНІТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНІТ», внести відповідні зміни до внутрішніх положень Товариства, виклавши їх у новій редакції, а саме
Положення «Про загальні збори акціонерів», Положення «Про Наглядову Раду», Положення «Про Виконавчий орган».12. Припинити
повноваження існуючого складу Наглядової ради: Никоненко Валентин Валентинович - представник акціонера ТОВ « Інтерграніт»,
Шекероглу Айхан - представник акціонера ТОВ «Інтерграніт», Киврак Сінан - Представник акціонера ТОВ «Інтерграніт», Аджарсой
Джихангір Представник акціонера ТОВ «Інтерграніт», Кононов Сергій Миколайович – акціонер.13.обрати такий склад Наглядової
Ради: Никоненко Валентин Валентинович - представник акціонера
ТОВ « Інтерграніт»,Шекероглу Айхан - представник акціонера ТОВ
«Інтерграніт», Киврак Сінан - представник акціонера ТОВ «Інтерграніт», Аджарсой Джихангір -представник акціонера ТОВ « Інтерграніт», Кононов Сергій Миколайович – акціонер.14. Затвердити
умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради. Уповноважити Генерального директора на підписання вказаних договорів від імені Товариства.15.затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством у період з 29.04.2017р. до наступних загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше
30.04.2018р., якщо гранична вартість майна або послуг, що є або
буде предметом даних правочинів буде більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а
саме: правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів), договорів поставки, купівлі-продажу,
надання послуг, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства),
договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотеки (в тому
числі стосовно нерухомого майна Товариства) та інших договорів
на суму більшу ніж 3 865 250,00 гривень або еквівалент цієї суми в
євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості.
Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових
угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів
(угод/контрактів), що були укладені Товариством. Уповноважити з
правом передоручення Генерального Директора Товариства на
укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом
підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів,
необхідних для укладання цих правочинів. Кількість зазначених
вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє
схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства
та Статуту Товариства. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
Генеральний Директор Кирилюк Ірина Григорівна.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 27 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ: 00447103
3. Місцезнаходження: 41100 Сумська обл., м.Шостка, вул.Родини
Кривоносiв, 27А
4. Міжміський код, телефон та факс: (05449) 42 837, (05449) 42 849
5. Електронна поштова адреса: tmoroko@groupe-bel.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://bel-ukraine.com/img/cust/
image/pdf_new/Zmina_skladu_00447103_24.04.2018.pdf
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
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бель Шостка Україна» (протокол №35 вiд 24.04.2018р.)
було прийнято рішення припинити повноваження члена (голови) наглядової ради Етьєн Лєкомта. Підстава такого рішення: рішення загальних
зборів акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Перебував на посаді:
з 25.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсот
ках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію,
виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження членів наглядової ради в повному
складі.
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бель Шостка Україна» (протокол №35 вiд 24.04.2018р.)
було прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради
Рудольф Буавена. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів
акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Перебував на посаді: з
25.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсот
ках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію,
виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження членів наглядової ради в повному
складі.
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бель Шостка Україна» (протокол №35 вiд 24.04.2018р.)
було прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради
Убера Майе. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Перебував на посаді: з
25.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсот
ках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію,
виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження членів наглядової ради в повному
складі.
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бель Шостка Україна» (протокол №35 вiд 24.04.2018р.)
було прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради
Роберта Шлiгензiпена. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Перебував на посаді: з
25.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсот
ках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію,
виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження членів наглядової ради в повному
складі.
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бель Шостка Україна» (протокол №35 вiд 24.04.2018р.)
було прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради
Бруно Шок. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Перебував на посаді: з 25.04.2017р.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%.
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Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди
на розкриття паспортних даних не надано. Замість особи, повноваження, якої були припинені ні кого не було обрано. Додаткова інформація,
яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента:
були припинені повноваження членів наглядової ради в повному складі.
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бель Шостка Україна» (протокол №35 вiд 24.04.2018р.)
було прийнято рішення обрати на посаду голови наглядової ради Етьєн
Лєкомта. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів
(протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Строк, на який обрано: на 3 роки. Інші
посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти років: Виконавчий
Вiце-Президент, Президент, Фiнансовий директор, Виконавчий директор,
Голова Наглядової ради. Посадова особа не є: незалежним директором,
акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансовогосподарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в
повному складі.
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бель Шостка Україна» (протокол №35 вiд 24.04.2018р.)
було прийнято рішення обрати на посаду члена наглядової ради Рудольф Буавена. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Строк, на який обрано: на
3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти років:
Фiнансовий директор, Член Наглядової ради. Посадова особа не є: незалежним директором, акцiонером товариства, представником групи
акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера. Розмір пакета
акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття
паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для
повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних
умов фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада була
обрана в повному складі.
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бель Шостка Україна» (протокол №35 вiд 24.04.2018р.)
було прийнято рішення обрати на посаду члена наглядової ради Вільяма Лєджера. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Строк, на який обрано: на 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти років: віцепрезидент стратегічних проектів. Посадова особа не є: незалежним директором, акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера. Розмір пакета акцій емітента,
які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бель Шостка Україна» (протокол №35 вiд 24.04.2018р.)
було прийнято рішення обрати на посаду члена наглядової ради Бруно
Шок. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Строк, на який обрано: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти років: Заступник генерального директора з фiнансiв, iнформацiйних технологiй, правових
питань, Член Наглядової ради. Посадова особа не є: незалежним директором, акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера. Розмір пакета акцій емітента, які
належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не
надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансовогосподарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.
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
П'єр, Нiколя Бернiго
26.04.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне Акціонерне Товариство
«КРЕДОБАНК»
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента:
Публічне Акціонерне Товариство «КРЕДОБАНК», 09807862,
Львівська обл., Франківський р-н.,
79026, м.Львів, вул. Сахарова, 78. Телефон 032 2972308
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:
27.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію:
https://www.kredobank.com.ua/about/annual_reports
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КПМГ АУДИТ»,
31032100
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент - акціонерне товариство):
Річні загальні збори акціонерів 27 квітня 2017 р., кворум
99,698475%
Перелік питань, що розглядались на загальних зборах:
1. Затвердження кількісного складу і вибори лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Банку про її діяльність у 2016 році.
3. Затвердження висновку Ревізійної Комісії Банку щодо річного фінансового звіту Банку за 2016 рік і звіту Правління про діяльність Банку
у 2016 році.
4. Розгляд звіту Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2016
році.
5. Розгляд звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2016
році.
6. Розгляд і затвердження річного фінансового звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік разом з висновком зовнішнього аудитора.
7. Розгляд і затвердження консолідованого фінансового річного звіту
ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік разом з висновком зовнішнього аудитора.
8. Розподіл прибутку ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016р.
9. Затвердження змін та доповнень до Положення про Спостережну
Раду ПАТ «КРЕДОБАНК».
10. Затвердження змін та доповнень до Положення про Ревізійну
Комісію ПАТ «КРЕДОБАНК».
11. Затвердження змін та доповнень до Положення про Правління
ПАТ «КРЕДОБАНК».
12. Про припинення повноважень членів Спостережної Ради
ПАТ «КРЕДОБАНК».
13. Обрання членів Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК».
14. Затвердження умов договорів з членами Спостережної Ради
ПАТ «КРЕДОБАНК» та визначення особи, повноваженої підписувати
від імені ПАТ «КРЕДОБАНК» з ними договори.
Прийняті рішення з питання порядку денного:
1. Визначити, що лічильна комісія складається з чотирьох осіб.
Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:
Мацієвського Вʼячеслава Миколайовича;
Багрія Назара Івановича;
Матвійчука Миколу Олеговича;
Гапу Анну Андріївну.
2. Затвердити звіт Ревізійної комісії Банку про її діяльність у 2016 р.
3. Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї Банку щодо рiчного
фiнансового звiту банку за 2016 рiк i звiту Правлiння про дiяльнiсть
Банку у 2016 роцi.
4. Затвердити звiт Спостережної Ради Банку про її дiяльнiсть у
2016 роцi разом з рекомендацiями для рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв стосовно затвердження рiчного фiнансового звiту Банку i
звiту Правлiння Банку про дiяльнiсть ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2016
роцi.
5. Затвердити звiт Правлiння про дiяльнiсть ПАТ «КРЕДОБАНК» у
2016 роцi.
6. Затвердити рiчний фiнансовий звiт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016
рiк разом з висновком аудитора Приватного акцiонерного товариства
«КПМГ Аудит», у яких вказано:
- валюта балансу – 11 004,6 млн. грн.,
- чистий прибуток – 263,8 млн. грн.

7. Затвердити консолiдований фiнансовий рiчний звiт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рiк разом з висновком аудитора Приватне акцiонерне
товариство «КПМГ Аудит», у яких вказано:
- валюта балансу – 11 085 млн. грн.,
- чистий прибуток – 201,1 млн. грн.
8. Затвердити розмiр прибутку ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рiк в сумi
263 770 770,26 грн. та направити його на покриття збиткiв минулих
рокiв.
9. Затвердити змiни та доповнення до Положення про Спостережну
Раду ПАТ «КРЕДОБАНК».
10. Затвердити змiни та доповнення до Положення про Ревiзiйну
Комiсiю ПАТ «КРЕДОБАНК»
11. Затвердити змiни та доповнення до Положення про Правлiння
ПАТ «КРЕДОБАНК».
12. Припинити повноваження усiх членiв Спостережної Ради
ПАТ «КРЕДОБАНК».
13. Членами Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК» в результатi
кумулятивного голосування обрано:
Якуба Папєрскi; Яна Емерика Росьцiшевського; Макса Крачковського; Марцiна Моша; Марека Щесняка; Маґдалєну Косьмiцку; Чухрай
Наталiю Iванiвну; Кльобу Лева Гнатовича
14. Погодити укладання з членами Спостережної Ради
ПАТ «КРЕДОБАНК» цивiльно-правових договорiв на наступних умовах:
- Члени Спостережної Ради, дiючи колегiально, захищають права
акцiонерiв, а також здiйснюють контроль i регулювання дiяльностi
Правлiння ПАТ «КРЕДОБАНК» вiдповiдно до українського законодавства, норм Статуту та Положення про Спостережну Раду ПАТ «КРЕДОБАНК».
- Члени Спостережної Ради виконують свої функцiї безоплатно, крiм
незалежних членiв Спостережної Ради, яким компенсуються витрати
на переїзд та проживання, пов’язанi iз участю в засiданнях Спостережної Ради, а також виплачується винагорода в розмiрi:
12 000 грн. – за участь у розглядi i прийняттi рiшень на кожному
засiданнi Спостережної Ради, в якому незалежний член Спостережної
Ради брав участь та голосував, у т.ч. при проведеннi засiдання Спостережної Ради у формi телеконференцiї;
2 000 грн. – за участь у кожному засiданнi комiтету Спостережної
Ради, в якому незалежний член Спостережної Ради брав участь, у т.ч.
при проведеннi засiдання у формi телеконференцiї;
2 000 грн. – за кожне розглянуте та проголосоване незалежним
Членом Спостережної Ради рiшення, яке приймалось шляхом проведення заочного голосування (прийняття рiшення у робочому порядку).
Доручити Польському акцiонерному банку «Загальна ощадна каса»
(PKO BP SA) укласти вiд iменi ПАТ «КРЕДОБАНК» договори з Членами
Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК».
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів
не приймалось, виплата дивідендів у звітному періоді не здійснювалась.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності банку
(тис.грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
14307667 11004592
Грошові кошти та їх еквіваленти
2322054 1379352
Заборгованість інших банків
15370
41934
Кредити та аванси клієнтам
7856641 5594596
Усього зобов'язань
12804172 9916717
Заборгованість перед іншими банками
1624499 1045976
Кошти клієнтів
10894390 8172964
Всього капіталу
1503495 1087875
Статутний капітал
2248969 2248969
Всього сукупний дохід за рік
415620
257919
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на
0,0017
0,0009
акцію, що належить акціонерам на основі
консолідованого звіту (у грн. на акцію)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ
00131305
3. Місцезнаходження
01001, м. Київ, площа Івана
Франка, 5
4. Міжміський код, телефон та факс
+380445944576 +380442076743
5. Електронна поштова адреса
ZaіkaOS@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
http://kyіvenergo.com/uk/
яка додатково використовується
aktsіoneram
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
23.04.2018 року річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВ
ЕНЕРГО» (далі - Товариство) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства та Голови Наглядової ради Товариства Плачкова Івана Васильовича. Підстава прийняття рішення - обрання
нового складу Наглядової ради Товариства.
Член Наглядової ради Плачков Іван Васильович, паспорт №000304488,
виданий 27.01.2017, орган видачі - 8030. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 0,000384% (417 акції), номінальною вартістю
104,25 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. На посаді члена Наглядової ради Товариства перебував з
24.04.2017.
23.04.2018 року річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВ
ЕНЕРГО» (далі - Товариство) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства та Заступника Голови Наглядової
ради Товариства Сахарука Дмитра Володимировича. Підстава прийняття
рішення - обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
Член Наглядової ради Сахарук Дмитро Володимирович представляв
інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); паспорт серія СА № 027208, виданий 02.09.1995 Токмацьким
РВ УМВС України в Запорізькій області. Пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради Товариства
перебував з 24.04.2017.
23.04.2018 року річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВ
ЕНЕРГО» (далі - Товариство) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Поволоцького Олексія Валерійовича. Підстава прийняття рішення - обрання нового складу Наглядової
ради Товариства.
Член Наглядової ради Поволоцький Олексій Валерійович представляв
інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); паспорт серія ТТ №079514, виданий 26.10.2011 Голосіївським
РУ ГУМВС України в м. Києві. Пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. На посаді члена Наглядової ради Товариства перебував з
24.04.2017.
23.04.2018 року річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВ
ЕНЕРГО» (далі - Товариство) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Гелюха Івана Миколайовича. Підстава прийняття рішення - обрання нового складу Наглядової ради
Товариства.
Член Наглядової ради Гелюх Іван Миколайович представляв інтереси
акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
не надав згоду на розкриття паспортних даних. Пакетом акцій, часткою в
статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради Товариства перебував з 24.04.2017.
23.04.2018 року річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВ
ЕНЕРГО» (далі - Товариство) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Куриленка Сергія Вікторовича.
Підстава прийняття рішення - обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
Член Наглядової ради Куриленко Сергій Вікторович представляв інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); паспорт № 07266224, виданий Міністерством іноземних справ
11.03.2011 року. Пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. На посаді члена Наглядової ради Товариства перебував з
24.04.2017.
Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далі –
Товариство) 23.04.2018 року (протокол №1/2018 від 23.04.2018 року), відповідно до ч. 1 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Товариства Плачкова
Івана Васильовича, як акціонера Товариства.
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Плачков Іван Васильович, паспорт №000304488, виданий 27.01.2017,
орган видачі - 8030. На посаду призначений на строк 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 0,000384% (417 акції), номінальною вартістю 104,25 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років:
- з 04.2011 – Президент ТОВ «Велес».
Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далі –
Товариство) 23.04.2018 року (протокол №1/2018 від 23.04.2018 року), відповідно до ч. 1 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Товариства Сахарука
Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK GRІDS B.V. (з обмеженням повноважень).
Сахарук Дмитро Володимирович, паспорт серія СА №027208, виданий
02.09.1995 Токмацьким РВ УМВС України в Запорізькій області. На посаду
призначений на строк 3 роки. Пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років:
- з 05.2011 – директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК» (після
перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- з 08.2014 – виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».
- з 10.2016 - Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».
Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далі –
Товариство) 23.04.2018 року (протокол №1/2018 від 23.04.2018 року), відповідно до ч. 1 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Товариства Поволоцького
Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства DTEK GRІDS B.V. (з обмеженням повноважень).
Поволоцький Олексій Валерійович, паспорт серія ТТ №079514, виданий 26.10.2011 Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві. На посаду призначений на строк 3 роки. Пакетом акцій, часткою в статутному капіталі
Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років:
- з 2010 до 2014 – керівник департаменту з правового забезпечення
корпоративного управління ТОВ «ДТЕК» (після перейменування - «ДТЕК
ЕНЕРГО»);
- з 2014 – керівник департаменту з корпоративного управління
ТОВ «ДТЕК».
Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далі –
Товариство) 23.04.2018 року (протокол №1/2018 від 23.04.2018 року), відповідно до ч. 1 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Товариства Куриленко
Сергія Вікторовича, який представляє інтереси акціонера Товариства DTEK GRІDS B.V. (з обмеженням повноважень).
Куриленко Сергій Вікторович, паспорт № 07266224, виданий Міністерством іноземних справ 11.03.2011 року. На посаду призначений на строк
3 роки. Пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років:
- з 07.2012 - директор ВП ДТЕК Запорізька ТЕС;
- з 03.2015 - заступник директора з виробництва дирекції з генерації
електроенергії ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
- з 04.2016 - директор з генерації електроенергії ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».
Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далі –
Товариство) 23.04.2018 року (протокол №1/2018 від 23.04.2018 року), відповідно до ч. 1 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Товариства Бутенка
Віталія Григоровича, який представляє інтереси акціонера Товариства DTEK GRІDS B.V. (з обмеженням повноважень).
Бутенко Віталій Григорович, паспорт серія КР № 806172 виданий 1-м
відділом ЧМВ УМВС України в Чернівецькій області 15.08.2003 року. На
посаду призначений на строк 3 роки. Пакетом акцій, часткою в статутному
капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років:
- з 2010 – директор зі стратегії, злиттів та поглинань ТОВ «ДТЕК» (після
перейменування - ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- з 2014 – директор з комерційної діяльності ТОВ «ДТЕК» (після перей
менування - ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- з 08.2014 - член Ради директорів DTEK HOLDІNGS LІMІTED;
- з 08.2014 - член Ради директорів DTEK TRADІNG LІMІTED;
- з 09.2014 - член Ради директорів DTEK TRADІNG SA;
- з 06.2014 - директор ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ».
Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далі –
Товариство) 23.04.2018 року (протокол №1/2018 від 23.04.2018 року), відповідно до ч. 1 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Товариства Мішина
Антона Олександровича, який представляє інтереси акціонера Товариства
- DTEK GRІDS B.V. (з обмеженням повноважень).
Мішин Антон Олександрович паспорт серії ВА № 631167 виданий
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області
25 січня 1997 року. На посаду призначений на строк 3 роки. Пакетом акцій,
часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років:
- з 2013 року - фінансовий директора ВАТ «Єнакіївський металургійний
завод»;
- з 2014 року - радник Голови правління НАК «Нафтогаз України»;
- з 2015 - фінансовий директор ПАТ «Укртранснафта»;

- з 2016 - фінансовий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».
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
Фоменко Олександр Валерійович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
24.04.2018
М.П.
(дата)

Вiдкрите акцiонерне товариство
Київське спецiальне проектно-конструкторське бюро «МЕНАС»
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
Вiдкрите акцiонерне товариство
ідентифікаційний код згідно з
Київське спецiальне проектноЄдиним державним реєстром
конструкторське бюро "МЕНАС",
юридичних осіб, фізичних осіб 00495289,
підприємців та громадських
01032 Київська область
формувань, місцезнаходження,
Шевченкiвський район м. Києва
міжміський код та телефон емітента м. Київ
вул. Старовокзальна, буд. 18,
067-650-49-83
2. Дата розкриття повного тексту
25.04.2018 р.
річної інформації у
загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі
http://www.menas.nr-avers.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
Аудиторська фірма "РЕЙТІНГ" у
аудиторської фірми (П. І. Б.
формі товариства з обмеженою
аудитора - фізичної особи відповідальністю, 23913424
підприємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство):
Загальнi збори акцiонерiв протягом звiтного перiоду не
проводились.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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ПРАТ «ГАЗТРАНЗИТ» З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
ПРАТ «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
ПРАТ SU GROUP
ПРАТ SU GROUP
ПАТ А-БАНК (АКЦЕНТ–БАНК)
ПАТ А-БАНК (АКЦЕНТ–БАНК)
ТОВ АБСОЛЮТ ОФІС
ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД
ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «ГОРЛИЦЯ»
ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ»
ПРАТ АВІАКОНТРОЛЬ
ПРАТ АВІАС ПЛЮС
ПАТ АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДНІПРОАВІА»
ПАТ АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ «МЕРИДІАН»
ПРАТ АВІКОС
ПАРТ АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ПРАТ АВТОБАЗА «ВОДНИК»
ПРАТ АВТОБАЗА 1
ПАТ АВТОБАЗА №4
ПАТ АВТОБАЗА №4
ПАТ АВТОБАЗА №4
ПРАТ АВТОБАЗА №6
ПРАТ АВТОБУДТЕХНІКА
ПРАТ АВТОКАПІТАЛ
ПРАТ АВТОКАПІТАЛ
ПРАТ АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА «ВІПОС»
ПАТ АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ
АТЗТ АВТОПОБУТСЕРВІС
ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЗАХІДВОДБУД»
ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12354
ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12354
ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНИК
ПРАТ АГРАРНИЙ ДІМ
ПРАТ АГРАРНИЙ ДІМ
ПАТ АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»
ПРАТ АГРОКОМПЛЕКС ХМІЛЬНИКПРОДУКТ
ПРАТ АГРОПРОМБУД 2012
ПАРТ АГРОПРОМБУДМЕХАНІЗАЦІЯ
ПАТ АГРОПРОСПЕРІС БАНК
ПРАТ АГРОРЕСУРС
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АГРО-СПЕКТР
АГРОСПЕЦСМОНТАЖ
АГРОТОН
АГРОФІРМА «ВЕРБІВСЬКЕ»
АГРОФІРМА «ВЕРБІВСЬКЕ»
АГРОФІРМА «ВЕРБІВСЬКЕ»
АГРОФІРМА «МІГ»
АГРОХІМ
АДОРІЯ
АДС БЕТОН
АЗАЛІЯ
АЗОВ-2000
АЗОТ
АЙ ДІ ЕМ
АЙБОКС БАНК
АЙРЕС
АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
АКА
АКАДЕМІЯ
АКБ «АРКАДА»
АКБ «АРКАДА»
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
АКБ «КОНКОРД»
АКБ БАНК (АВТОКРАЗБАНК)
АКВААЛЬЯНС ВІСТА
АКТИВ-БАНК

654
340
183
659
684
703
339
207
339
477
655
667
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215
539
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204
210
338
184
680
88
93
101
106
499
339
537
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«ОМЕГА»
АЛЬТБАНК
АЛЬТЕРА ФІНАНС
АЛЬФА БАНК
АЛЬФА БАНК
АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ
АЛЬФАСИСТЕМБУД
АЛЬФАСИСТЕМБУД
АЛЬФАСИСТЕМБУД
АМЕТИСТ ІВА
АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ
АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ
АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ»
АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ

64
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58
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719
719
203
482

359

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 27 квітня 2018 р.

СьогоднІ в номерІ опублІкованІ:
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

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

111.

ПРАТ

112.

ПРАТ

113.

ПРАТ

114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

ПАТ
ПАТ
АТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ВАТ

121.
122.
123.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

124.
125.
126.
127.
128.
129.

ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

130.
131.

ПРАТ
ПРАТ

132.

ПРАТ

133.
134.
135.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

ПРАТ
ПАРТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАРТ
ПАТ
ПРАТ

144.
145.
146.
147.
148.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАРТ

360

АРИОН-С
АРКСІ
АРС-ДІМ
АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ
АРТВАЙНЕРІ
АРТВАЙНЕРІ
АРТВАЙНЕРІ
АРТЕМ-БАНК
АРТЕМІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД
АСВІО БАНК
АСГАРД ХОЛДИНГ
АСК «ДНІСТЕР»
АСК «ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ»
АСК «ІНГО УКРАЇНА»
АСКОЛЬД
АСТРА ЛЮКС
АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»
АТАМАР
АТОМПРОМКОМПЛЕКС
АТП 11210
АТП 16361
АТП 2550
АТП АВТОБУДМОНТАЖ
АТП АВТОБУДМОНТАЖ
АТП-0801
БАЗИС
БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
БАЛТСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 1
БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
БАНК АВАНГАРД
БАНК ВОСТОК
БАНК ФОРВАРД
БАРАНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ
БАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
10513
БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ
БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД
БЕАРС
БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА
БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА
БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА
ПОЛІКЛІНІКА
БЕРДЯНСЬКБУД
БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНОТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАНННЯ
БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНОТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАНННЯ
БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ
БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО
БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ
СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ
БЕХІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР
БЗБН
БІАС
БІЗНЕС-ЦЕНТР «КИЇВ»
БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПІДЗАМЧЕ»
БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ
ВИРОБІВ
БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА
БЛАСТКО
БМУ №27
БОБРИНЕЦЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА
БОБРОВИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО №17449

339
86
473
374
154
164
348
533
85
602
513
179
335
335
630
663
695
184
332
649
427
20
715
718
669
552
661
684
703
668
63
148
137
391
557
661
159
699
702
692
80
307
500
169
290
653
726
670
676
726
379
16
213
224
686
669
643
333
171
65
393
434
559
331
179

149.
150.
151.
152.

ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАРТ
ПАРТ
ТОВ
ПАТ
ПАРТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАРТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ

190.
191.
192.
193.
194.
195.

ПРАТ
ПАТ
ТОВ
ПАТ
ПРАТ
ЗАТ

196.

ПАТ

197.
198.
199.
200.
201.
202.

ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

203.
204.
205.
206.
207.
208.

ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ЗАТ

209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.

ПРАТ
ПАТ
ТОВ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

БОГДАН МОТОРС
БОЛГРАД СОЛАР
БОЛГРАДСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД
БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ
БОРОДЯНСЬКЕ АТП 13237
БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС
БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ
БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА
БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА
БТА БАНК
БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»
БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВЕ МІСТО»
БУДІВЕЛЬНИК
БУДІВЕЛЬНИК
БУДІВЕЛЬНИК-84
БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 3
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №12
«ОДЕСБУД»
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №33
БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-2
БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-5
БУДМАТЕРІАЛИ
БУДПОСЛУГИ
БУДПРОЕКТТРЕЙДІНГ
БУДПРОЕКТТРЕЙДІНГ
БУДСЕРВІС
БУДСЕРВІС
БУРЛЮК
ВАДЕС
ВАДЕС КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ
ВАЛКІВСЬКЕ АТП-16341
ВАСИЛІВКАТЕПЛОМЕРЕЖА
ВАСИЛІВКАТЕПЛОМЕРЕЖА
ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ
ВГП
ВГП
ВГП
ВГП
ВДПІФ «УНІВЕР.УА/ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ:ФОНД
ЗБАЛАНСОВАНИЙ» ТОВ «КУА «УНІВЕР
МЕНЕДЖМЕНТ»
ВЕГА ПЛЮС
ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ СИРОРОБНИЙ ЗАВОД
ВЕОН ПЛЮС
ВЕПР
ВЕРХНЬОВОДЯНЕ
ВЕРХНЬО-ХОРТИЦЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД
ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО
ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА
ВЕСКО
ВЕСНА-1
ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД
ВЗУТТЯ
ВИГОДСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ
ВИДАВНИЦТВО «ВIЛЬНА УКРАЇНА»
КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК
«УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»
ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МОЛІС»
ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ВОСХОД»
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-ДРУК
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН»
ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «ВЕСНА-М»
ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА
«УКРТОРГСЕРВІС»
ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП
ВІДРАДНЕНСЬКЕ
ВІЕЙБІ ЛІЗИНГ
ВІЕС БАНК
ВІКТОРІЯ
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС
ВІЛЬХОВАТКА

477
207
70
675
162
675
219
125
202
279
344
348
90
312
656
468
533
555
564
677
31
60
61
508
628
387
422
142
652
647
183
183
435
21
690
77
98
152
313
592
525
686
440
527
589
697
252
470
74
686
185
379
202
332
726
143
332
179
691
61
89
713
255
230
170
678
387
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217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.

271.
272.
273.
274.
275.
276.

ПРАТ ВІЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ТОВ ВІНД ПАУЕР
ПРАТ ВІННИЦЯАГРОТРАНСЕРВІС
ПРАТ ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС
ПРАТ ВІННИЦЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА
«ПРОМСІЛЬГОСПІЗОЛЯЦІЯ»
ПАРТ ВІННИЦЬКЕ ВИРОБНИЧО-РЕМОНТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ПРАТ ВІННИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«РЕМТЕХСІЛЬМАШ»
ПРАТ ВІННИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«РЕМТЕХСІЛЬМАШ»
ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД
ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД
ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»
ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ
ПАТ ВІНТЕР
ПРАТ ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ
ПРАТ ВЛАСНИЙ СЕРВІС
ПРАТ ВОДАН
ПРАТ ВОЛИНЬ-АВТО
ПРАТ ВОЛИНЬ-АВТО
ПРАТ ВОЛИНЬВТОРМЕТ
ПРАТ ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО
ПАТ ВОЛНА
ПРАТ ВОЛОДАРКА
ПАТ ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД
ПАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД
ВАТ
ВОСТОК
ПРАТ ВОТУМ
ПРАТ ВСК ІНШУРАНС ГРУП
ПРАТ ВСК ІНШУРАНС ГРУП
ВСПІФ «УНІВЕР.УА/МИХАЙЛО
ГРУШЕВСЬКИЙ:ФОНД ДЕРЖАВНИХ ПАПЕРІВ»
ТОВ «КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»
ВСПІФ «УНІВЕР.УА/ТАРАС ШЕВЧЕНКО:ФОНД
ЗАОЩАДЖЕНЬ» ТОВ «КУА «УНІВЕР
МЕНЕДЖМЕНТ»
ВСПІФ «УНІВЕР.УА/ЯРОСЛАВ МУДРИЙ:ФОНД
АКЦІЙ» ТОВ «КУА»УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»
ПАТ ВТБ БАНК
ПАТ ВТБ БАНК
ПАТ ВТБ БАНК
ПАТ ВТОРИННІ РЕСУРСИ
ПРАТ ВТПХВ «ЯРОСЛАВНА»
ПРАТ ВФ УКРАЇНА
ПАТ ГАДЯЧГАЗ
ПРАТ ГАЗІНВЕСТ
ПАТ ГАЙВОРОНСЬКЕ АТП-13538
ПАРТ ГАЛИЧИНА
ПАТ ГАЛИЧФАРМ
ПАТ ГАЛИЧФАРМ
ПРАТ ГАЛІМПЕКС-КЛАВДІЇВСЬКА ФАБРИКА ЯЛИНКОВИХ
ПРИКРАС
ПРАТ ГАЛНАФТОХІМ
ПРАТ ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ
ПРАТ ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА/ГРУПА НАДРА
ПРАТ ГЕРКУЛЕС
ПАТ ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК
ПРАТ ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ.
ПРАТ ГІРНИК
ПРАТ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС
ПРАТ ГЛУХОВЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КАОЛІНОВИЙ КОМБІНАТ
ПРАТ ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ
ПРАТ ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ
ЗАВОДІВ ТРАКТОРНОГО, АВТОМОБІЛЬНОГО
ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ
ПРАТ ГОРЛІВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ
ПАТ ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД
ВАТ
ГОРОДЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОХІМ»
ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД
ПРАТ ГОРОДОЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
ПАТ ГОСПРОЗАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ

81

277.

ПАТ

340
166
204
33

278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ПП
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

291.

ПРАТ

292.
293.
294.
295.
296.

ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ

297.
298.

ПРАТ
ПАТ

299.

ПАТ

300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.

ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ТОВ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.

ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

330.
331.
332.
333.

ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ

334.

ПАТ

335.

ПАТ

336.

ПАТ

337.
338.
339.
340.
341.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

332
630
689
664
665
706
554
640
677
200
710
158
311
228
188
650
309
153
266
712
179
168
469
525
523
524
192
252
253
352
227
218
61
183
476
202
312
455
17
179
556
61
624
282
144
200
712
639
625
700

80
466
183
228
478
439

ГОСПРОЗАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ
ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ»
ГОТЕЛЬ «САЛЮТ»
ГОТЕЛЬ «ХАРКІВ»
ГОТЕЛЬ МИР
ГРАВІТОН
ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ
ГРАНДЕЛЕКТРО
ГРАНОВІТ
ГРАФІЯ УКРАЇНА
ГРАФІЯ УКРАЇНА
ГРАФІЯ УКРАЇНА
ГРОНО-ТЕКС
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО
МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ АПК
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО
МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ АПК
ДАР’ЇВСЬКЕ РТП
ДАТАГРУП
ДАХК «АРТЕМ»
ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ
ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ
КОМПАНІ
ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ
ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА
КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК
УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ДІ ЕМ ДІ
ДІ ЕМ ДІ
ДІ ЕМ ДІ
ДІАМАНТ
ДІАНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА
ДІВІ БАНК
ДІГ
ДІЖИТЕК-СЕРВІС
ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА
ДІП ГРУП АЕРОПОРТ
ДНІПРОАЗОТ
ДНІПРОАЗОТ
ДНІПРОАЗОТ
ДНІПРОВАЖМАШ
ДНІПРОВАЖМАШ
ДНІПРОВАЖМАШ
ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
ДНІПРОВСЬКА ХВИЛЯ
ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ
КОМБІНАТ
ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
ДНІПРОВСЬКПРОМБУД
ДНІПРОЕКСКАВАЦІЯ ПЛЮС
ДНІПРОМЕТИЗ
ДНІПРОМЕТРОБУД
ДНІПРОНАФТОПРОДУКТ
ДНІПРОНАФТОПРОДУКТ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №246
ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ
ВАЛКІВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ
ВАЛКІВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ
ВАЛКІВ
ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ
ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ
ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ
ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ
ДНІСТЕР-ЖИТТЯ

441
220
18
414
701
545
257
214
662
78
575
575
216
639
691
693
37
498
314
106
185
317
555
53
422
423
427
435
80
104
213
217
205
472
79
83
86
390
417
421
383
525
654
375
402
460
641
710
25
373
414
433
630
428
378
379
702
380
381
389
471
531
531
535
179

361
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342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.

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

355.
356.

ПРАТ
ДП

357.

ДП

358.

ПАТ

359.

ПАТ

360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ТОВ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ

380.
381.
382.
383.
384.
385.

ТОВ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ТОВ
ПРАТ
ТОВ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ

362

ДОБРОБУТ
ДОБРЯНКА
ДОЙЧЕ БАНК ДБУ
ДОЙЧЕ БАНК ДБУ
ДОЛИНКА
ДОЛИНКА
ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ
ДОНБАСЕНЕРГО
ДОНБАСХОЛДИНГ
ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ ЗАВОД
ДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД №2
ДОНРИБКОМБІНАТ
ДОСЛІДНЕ КОНСТРУКТОРСЬКОТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
ІМЕНІ ІЛЛІЧА
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ІНТЕРГАЛБУД ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА ІНТЕРГАЛ
ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
ВИРОБІВ
ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
ВИРОБІВ
ДРОГОБИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ
ДРОГОБИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ
ДРУЖБА.
ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ
ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ
ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО
ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО
ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ
ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ
ДТЕК КРИМЕНЕРГО
ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ
ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ
ДТР
ЕВВІВА
ЕДЕМ
ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА КРЕОМА-ФАРМ
ЕКОСЕЙВ
ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ
ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗавоД
МЕТАЛІСТ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СЕРВІС»
ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ
ЕЛЕКТРОМАШИНА
ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС
ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС
ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ.А.М.КУЗЬМІНА
ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10
ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10
ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10
ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД
ЕЛЕКТРОПРИЛАД
ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ
ЕЛЕКТРОЩИТ
ЕЛЕМЕНТ
ЕЛЕМЕНТ
ЕЛМІЗ
ЕЛСІТОН
ЕЛЬВОРТІ
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «БАРВІНОК»
ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЕНЕРГОІНВЕСТ
ЕНЕРГОІНВЕСТБУД
ЕНЕРГОКОМПЛЕКС
ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ
ЕНЕРГООБЛІК
ЕНЕРГОПОЛЬ-УКРАЇНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ
«ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»

661
665
199
267
645
652
187
221
66
626
626
655
251
658
220

90
627
629
261
266
711
71
193
272
151
340
310
172
467
340
37
435
427
180
630
316
325
61
264
186
392
229
347
624
685
713
714
465
48
695
658
667
684
141
639
694
414
172
219
514
381
687
387
218
29

407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.

ПРАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ
«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
ПРАТ ЕНЕРГОПРОМБУД
ПРАТ ЕНЕРГОПРОМІНВЕСТ
ПРАТ ЕНЕРГОРЕСУРСИ
ПРАТ ЕР ЛІКІД ЄНАКІЄВЕ
ПРАТ ЕРА ТДЛ
ПРАТ ЕРСТЕ ІНВЕСТ ҐРУППЕ
ПРАТ ЕРСТЕ ІНВЕСТ ҐРУППЕ
ПРАТ ЕСМА
ПРАТ ЕСМА
ПРАТ ЕСТІ КОЛОР СЕРВІС
ТОВ ЕСУ
ПРАТ ЕТНОПРОДУКТ
ПРАТ ЕФЕС УКРАЇНА
ПРАТ ЄВРАЗ ДМЗ
ПРАТ ЄВРАЗ ЮЖКОКС
ТОВ ЄВРАЗІЯ-СЕРВІС
ПРАТ ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА
ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС
ПРАТ ЄВРОТЕК
ПРАТ ЄВРОШПОН-СМИГА
ПРАТ ЄВРОШПОН-СМИГА
ПРАТ ЖЕСТ
ТОВ ЖИТЛО КИЯНАМ
ПРАТ ЖИТЛОВИК
ПАТ ЖИТОМИР РАЙАГРОХІМ
ПАТ ЖИТОМИРГАЗ
ПАТ ЖИТОМИРМОЛОКО
АТ
ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО
ПРАТ ЖИТОМИРСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ
«ТЕТЕРІВ»
ПРАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД
ПРАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ
ПАТ ЖЛК-УКРАЇНА
ПРАТ ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ»
ПАТ ЗАВОД «ЕКВАТОР»
ПАТ ЗАВОД «ЕКВАТОР»
ПАТ ЗАВОД «МАЯК»
ПРАТ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»
ПАТ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»
ЗАВОД «НАДІЯ»
ПАТ ЗАВОД «ТОЧМАШ»
ПАТ ЗАВОД «ТОЧМАШ»
ПАТ ЗАВОД «ТОЧМАШ»
ПРАТ ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН
ПРАТ ЗАВОД БУДГІДРОПРИЛАД
ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1
ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1
ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1
ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1
ПРАТ ЗАВОД ВЕЛИКОПАНЕЛЬНОГО ДОМОБУДУВАННЯ
ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1
ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ - 5
ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ № 11
ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №1
ПАТ ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ
ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ
ЗАПОРІЖЖЯ
ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО
ПАТ ЗАВОД ПРОМЗВ’ЯЗОК
ПРАТ ЗАВОД СУПУТНИК
ПРАТ ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО
ПРАТ ЗАВОД ФРУНЗЕ
ПРАТ ЗАВОД ФРУНЗЕ
ПРАТ ЗАВОД ФРУНЗЕ
ПАТ ЗАКАРПАТГАЗ
ПАТ ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО
ПАТ ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО
ПАРТ ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ
ВАТ
ЗАКАРПАТОБЛТАРА
ПРАТ ЗАКАРПАТТЯ-АВТО
ПРАТ ЗАКАРПАТТЯ-АВТО
ПРАТ ЗАКАРПАТТЯ-АВТО

335
21
63
250
333
678
696
697
134
337
652
543
673
335
377
382
59
657
198
556
715
419
419
374
220
331
179
448
646
25
551
680
683
43
159
707
711
475
382
438
394
56
57
62
701
423
21
24
25
261
695
305
677
702
641
412
666
257
441
34
81
651
691
691
49
707
710
325
229
155
158
347
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479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.

ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

491.

ПРАТ

492.

ПРАТ

493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.

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

510.
511.

ПРАТ
ПРАТ

512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.

ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАРТ
ПАРТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ

526.
527.
528.
529.
530.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ

531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.

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

545.

ПРАТ

ЗАЛІЩИКИГАЗ
322
ЗАЛІЩИЦЬКЕ ВАТ «АГРОПРОМТЕХНІКА»
645
ЗАПОРІЖБІОСИНТЕЗ
682
ЗАПОРІЖБУДМАШ
682
ЗАПОРІЖЕНЕРГОЧОРМЕТ
690
ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС
711
ЗАПОРІЖКОКС
508
ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ
230
ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР
544
ЗАПОРІЖТУРИСТ
64
ЗАПОРІЖШЛЯХБУД
695
ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ
678
«ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»
ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
537
ПІДПРИЄМСТВО 12329
ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
539
ПІДПРИЄМСТВО 12329
ЗАПОРІЗЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ
695
ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ
257
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ ЗАВОД
172
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ ЗАВОД
732
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 698
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
254
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ
698
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ
627
ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД
525
ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД
19
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД
663
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ
681
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ГІРНИЧА КОМПАНІЯ
504
ЗБАРАЖГАЗ
343
ЗБАРАЖГАЗ
343
ЗБАРАЗЬКЕ АТП-16140
638
ЗБОРІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА
624
КОЛОНА № 10
ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБІНАТ
562
ЗДОЛБУНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ
429
РИБОВОДНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД»
ЗЕВС КЕРАМІКА
215
ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА
388
ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД «АКУСТИКА»
645
ЗОЛОТИЙ КАРАВАЙ
710
ЗОЛОТОНІСЬККИЙ МАСЛОРОБНИЙ КОМБІНАТ
461
ЗОЛОТОНОШААГРОПОСТАЧ
351
ЗООВЕТПРОМПОСТАЧ
179
ЗОРЯ
70
ЙОСИПІВСЬКЕ
173
ЙОСИПІВСЬКЕ
309
ІБК «АВАНТАЖ»
435
ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД
338
ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР
353
ІВАНКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА
70
КОЛОНА №2
ІВАНОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
683
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД
338
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ
165
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКШКІРСИРОВИНА
207
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ
537
КОМБІНАТ
ІЗЮМСЬКЕ
166
ІМ.ПОКРИШЕВА
728
ІМПЕРІЯ-С
396
ІМПУЛЬС
379
ІМТОКС
435
ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «РЕГІОН-КАПІТАЛ»
338
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «XXІ СТОЛІТТЯ»
210
ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ
173
ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ
310
ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ
327
ІНВЕСТОР
644
ІНГУЛ
709
ІНГУЛ
709
ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
106
КОМБІНАТ
ІНДРІ
683

546.

ПАТ

547.

ВАТ

548.

ПАТ

549.

ПРАТ

550.

ПРАТ

551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.

ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ

558.

ПАТ

559.
560.
561.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАРТ

575.
576.
577.

ПРАТ
ПАТ
ПРАТ

578.

ПРАТ

579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.

ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ТОВ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ТОВ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАРТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ

ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВНІПІТРАНСГАЗ»
ІННОВАЦІЙНО-ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ
«ГОСПРОЗРАХУНОК»
ІНСТИТУТ (ЦЕНТР) КОМПЛЕКСНИХ
ТРАНСПОРТНИХ ПРОБЛЕМ
ІНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛІКУ
ЕНЕРГОНОСІЇВ
ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
ЕНЕРГЕТИЦІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННІ
ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ
ІНТЕРКЕРАМА
ІНТЕРКОНДИЦІОНЕР
ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ
ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ
ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ
ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ
ЗАВОД
ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ
ЗАВОД
ІНТЕРХІМ
ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ГРУПА
«ТЕЛЕГРАФЪ»
ІРОКС
ІСА-ЮНІОН
ІСА-ЮНІОН
ІСКОЖ-2000
ІСКРА.
ІСРЗ
К.А.Н.
КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ»
КАМІНЬ-КАШИРСЬКА ПМК 70
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ
КАМ'ЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 17142
КАНІВРИБА
КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНІТ
КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
КАРБО ТА КРІПЛЕННЯ
КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА
КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА
КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА
КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА
КАРПАТІЯ ТУР
КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ
КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ
КАТП-2006
КАХОВСЬКЕ АТП 16555
КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП
КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП
КАШТАНОВЕ МІСТО
КБ «ГЛОБУС»
КВАДРАТ УКРАЇНА
КВАНТОР
КВІТИ УКРАЇНИ
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА
КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ
КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ
КИЇВГАЗ
КИЇВГІДРОМОНТАЖ
КИЇВГУМА
КИЇВГУМА
КИЇВЕНЕРГО
КИЇВЕНЕРГО
КИЇВМЕДРЕМБУД
КИЇВМЕТРОБУД
КИЇВОБЛГАЗ
КИЇВ-ОДЯГ
КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ

258
81
219
264
65
32
396
388
710
725
434
502
504
382
698
210
338
651
695
712
87
207
315
650
669
82
182
732
159
422
292
466
593
263
475
629
633
633
691
692
712
662
698
507
217
324
188
291
210
630
67
261
508
526
139
662
472
554
346
349
180
324
225
165
207
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611.
612.
613.
614.
615.
616.

ПАТ
ТОВ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ

617.

ПРАТ

618.

ПРАТ

619.

ВАТ

620.
621.
622.
623.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

624.
625.
626.
627.
628.
629.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
АТ

630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАРТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.

ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАРТ
ПРАТ
ПАТ
ПАРТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАРТ

364

КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ
КИЇВРЕСУРСБУД
КИЇВРИБГОСП
КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД»
КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА
КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
1010
КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ
МЕРЕЖ
КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ
МЕРЕЖ
КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «МЕНАС»
КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД
КИЇВСЬКИЙ ДОК
КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ»
КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД
КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБЫНАТ
КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБЫНАТ
КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД
КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД
КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
«ЕНЕРГОПРОЕКТ»
КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД
КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ
КИЇВХАРЧОБУД
КИЇВХЛІБ
КИЇВЦУКОР П
КИСЕЛІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
КІНОЕКРАН
КІНТО
КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО
КІРОВОГРАДОЛІЯ
КІРОВОГРАДОЛІЯ
КІРОВОГРАДОЛІЯ
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛСІЛЬКОМУНГОСП
КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ»
КНИЖКОВА ДРУКАРНЯ НАУКОВОЇ КНИГИ
КОВЧЕГ
КОЗЛІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД
КОЛОМИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА
КОЛОМИЙСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
КОЛОМИЯІНБУД
КОЛОС.
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК
КОМЕРЦІЯ
КОМІНТЕРН
КОМІНТЕРН
КОМПАНІЯ «ЕЛЬБА»
КОМПАНІЯ БАРВІНОК
КОМПАНІЯ З ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
КОМПАНІЯ РОСТОК
КОМПАНІЯ РОСТОК
КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ
КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР
КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ХАРКІВ'ЯНКА»
КОННЕКТОР
КОНСТАР
КОНСТАР
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ТРАНСПОРТЕР»
КОНЦЕРН «СІМЕКС-АГРО»
КОНЦЕРН «ФРЕШ АП»
КООПЗОВНІШТОРГ
КОРІС УКРАЇНА
КОРІС УКРАЇНА
КОРІС УКРАЇНА
КОРОСТЕНСЬКА БАЗА МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ

526
90
670
265
46
86
143
284
359
498
180
250
464
180
129
136
670
723
96
155
498
215
329
505
571
315
209
94
310
466
467
333
378
548
167
639
185
180
185
227
385
174
336
338
446
638
308
457
628
350
36
146
249
388
387
416
424
427
436
387
319
141
559
35
38
39
180

678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.

ПРАТ
ПАРТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ТОВ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

700.

ПРАТ

701.

ПРАТ

702.
703.

ПРАТ
ПРАТ

704.

ПРАТ

705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.

ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ТОВ
ПАТ

734.
735.
736.
737.
738.

ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ

739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.

ПАТ
ПАТ
ПАРТ
ПРАТ
ПРАТ
ДП
ПРАТ
ПРАТ

КОРОСТЕНСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ
КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ
КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
КОРОСТЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР
КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР
КОРОСТИШІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД
КОРЧУВАТСЬКИЙ
КОСМОС
КОСТРИЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДМАТЕРІАЛІВ
КП В УКРАЇНІ
КРАСНОГРАДСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ
КРЕАТИВ ГРУП
КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК5
КРЕДОБАНК
КРЕДО-СТОЛИЦЯ
КРЕМЕНЕЦЬГАЗ
КРЕМЕНЧУКГАЗ
КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО
КРЕМЕНЧУЦЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА
КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ВЗУТТЄВЕ ВИРОБНИЧЕТОРГІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ВЗУТТЄВЕ ВИРОБНИЧЕТОРГІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
КРЕМЕНЧУЦЬКЕ
ВЗУТТЄВЕ
ВИРОБНИЧОТОРГІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ «КВАРЦ»
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО
УСТАТКУВАННЯ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО
УСТАТКУВАННЯ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ
КРИВОРІЖГАЗБУД
КРИВОРІЖХЛІБ
КРИВОРІЖХЛІБ
КРИВОРІЗЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1
КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1
КРИСТАЛБАНК
КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
КСУ «ТЕХМОНТАЖ»
КУА «КАРПАТИ-ІНВЕСТ»
КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»
КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ
КУРОРТ-ГОТЕЛЬ
КУРОРТЕНЕРГОІНВЕСТ
КУРС
ЛАВР
ЛАВР
ЛАКМА
ЛАКТІС
ЛАНОВЕЦЬКЕ СПЕЦАТП-1904
ЛД-ПЕРСПЕКТИВА
ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ
ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР’ЄР
ЛЕМЕШІВСЬКЕ
ЛИПОВЕЦЬАГРОТЕХСЕРВІС
ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ
ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ
ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ
ЛИСИЧАНСЬКТЕХМАСТИЛА
ЛИСИЧАНСЬКТЕХМАСТИЛА
ЛІГО
ЛІДЕР-2000
ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «СПРИЯННЯ»
ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ»

180
219
164
465
663
201
180
217
135
409
186
712
458
142
6
288
722
35
275
64
335
160
174
182
546
677
725
138
189
198
342
335
595
36
393
394
698
390
393
190
132
144
648
321
215
182
31
683
182
574
578
697
640
667
167
456
62
549
693
302
17
203
594
182
321
724
638
186
732

№81, 27 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

СьогоднІ в номерІ опублІкованІ:
747.
748.
749.
750.
751.

ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ

752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ВАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ

762.

ПРАТ

763.
764.
765.
766.

ПАРТ
ПРАТ
ПАТ

767.

ПРАТ

768.
769.

ПРАТ
ПРАТ

770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.

ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ТОВ
ТОВ

783.
784.
785.
786.
787.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ

788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ

795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.

ТОВ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ЗАТ
ПРАТ

810.

ПРАТ

811.

ПРАТ

ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ
ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА
ЛОЗІВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД
ЛУКОР
ЛУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО
УСТАТКУВАННЯ
ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ №536
ЛЮБОТИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
ЛЮКС
ЛЬВІВАГРОТРАНССЕРВІС
ЛЬВІВГАЗ
ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС
ЛЬВІВМЕТАЛ
ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО
ЛЬВІВОРГРЕС
ЛЬВІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
24654
ЛЬВІВСЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ЛЕСІ
УКРАЇНКИ
ЛЬВІВСЬКЕ ПРАТ «ГАЛАНТ»
ЛЬВІВСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ
ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ
ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ
№1
ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ
№2
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД
ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ
КОМБІНАТ
ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ «НА РИНКУ»
ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ «НА РИНКУ»
ЛЬВІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД
МАГІСТРАЛЬ
МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ
МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ
МАЙСТЕР БРОК
МАКАРОННА ФАБРИКА
МАКАРОННА ФАБРИКА
МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД
МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД
МАКСИМУМ
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «БРОКЕРСЬКА ФІРМА
«БАСТМА»
МАЛИНОВЕ
МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН
МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР
МАНЕВИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОДЮЧІСТЬ»
МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ
МАРГАНЕЦЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД
МАРІУПОЛЬ-АВТО
МАРІУПОЛЬ-АВТО
МАРІУПОЛЬГАЗ
МАРІУПОЛЬСЬКА ПАНЧІШНА ФАБРИКА
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
ІМЕНІ ІЛЛІЧА
МАРТІН
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК»
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ТИСА»
МАШТОРГІНВЕСТ
МДЄ-2001
МЕГАБАНК
МЕГАІНВЕСТБУД
МЕГАНОМ
МЕГА-РЕСУРС
МЕГА-ТРЕЙД
МЕДІНВЕСТПРОЕКТ
МЕЛАВТОТРАНС
МЕЛІТОПОЛЬБУД
МЕЛІТОПОЛЬСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА
КОЛОНА №4
МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО З ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У
ТВАРИННИЦТВІ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР
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374
653
268
340
548
527
80
314
281
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218
377
186
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185
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145
653
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218
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186
685
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20
396
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662
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482
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39
278
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470
410
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621
656
509
627
675
537
184
184
212
724
260
705
697
327
270
710
64
642
692
677
726
656
678
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ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ВАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПП
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ
МЕНЕДЖЕР
МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ
МЕРЕЖА-СЕРВІС
МЕРИДІАН
МЕРИДІАН-РП
МЕТАЛІСТ
МЕТАЛ-СЕРВІС
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»
МЕТАЛУРГМАШ
МЕТАЛУРГПРОМЖИТЛОБУД
МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ
МЕТКОР
МЕТРОБУД
МЕТХІМ
МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
МИЛОВАРНИЙ КОМБІНАТ
МИРГОРОДКУРОРТ
МИРНИЙ
МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
«ІНФОРМТЕХ»
ПРАТ МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ
ПРАТ М-ІНВЕСТ
ТОВ МКМ
ПАРТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ АТП 10508
ПАРТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ АТП 10508
ПРАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД
ПРАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД
ПРАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД
ПРАТ МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА
СПРАТ МОЇВСЬКЕ
ПРАТ МОЛОЧАНСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО З ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У
ТВАРИННИЦТВІ
ПРАТ МОЛОЧАНСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО З ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У
ТВАРИННИЦТВІ
ПРАТ МОНДЕЛІС УКРАЇНА
ПРАТ МОНОМАХ
ПРАТ МОНТАЖСЕРВІС
ПРАТ МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ
ПРАТ МОСТОБУД
ПРАТ МОСТОБУД ЮА
ПРАТ МОСТОБУДІВНЕ УПРАВЛІННЯ-3
ПАТ МОСЬПАНІВСЬКЕ
ПАТ МОТОР СІЧ
ПАТ МОТОР-БАНК
ПРАТ МРІЯ
ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 1
ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 2
ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 3
ПРАТ МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ
ВАТ
М'ЯСОМОЛТОРГ
ПРАТ НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ
ПРАТ НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ
ПРАТ НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ
ПРАТ НАДЄЖДА
ПРАТ НАДЄЖДА
ПАТ НАДРА УКРАЇНИ
ПАТ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
ПРАТ НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ
ПРАТ НАУКОВО – ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ТЕПЛОАВТОМАТ»
ПРАТ НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕСТ»
ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ»
ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ»
ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ»
ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ
«СОЗИДАТЕЛЬ»
ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЕТАЛ»
ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СПЕЦВУГЛЕМАШ»

654
173
81
382
585
690
269
672
45
677
654
437
333
184
213
557
388
86
681
396
203
646
216
171
330
648
649
674
215
17
714
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62
43
677
270
219
698
269
414
78
727
333
622
622
622
339
334
37
89
91
8
17
468
256
229
655
590
530
532
534
380
211
567
269
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СьогоднІ в номерІ опублІкованІ:
877.
878.

913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.

ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР
ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР БОРЩАГІВСЬКИЙ
ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД
ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ
ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «ВЕКТОР»
ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ
ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ГІРНИЧОРУДНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ З
ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ
ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ГІРНИЧОРУДНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ З
ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ
ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЦЕМЕНТ»
ПРАТ НАФТОАВТОМАТИКА
ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ
ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ
ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ
ПРАТ НВО «АГРОКОМПЛЕКС»
ПАТ НВП «РАДІЙ»
ПРАТ НВП «СИСТЕМА»
ПРАТ НДІМЕХМОНТАЖ
ПРАТ НЕО ВІТА
ПРАТ НЕПТУН СОЛАР
ПРАТ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС
ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ
ТОВ НІКА
ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ОСНАЩЕННЯ
ПРАТ НОВА СИСТЕМА
ПРАТ НОВА СИСТЕМА
ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ
ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ
ПРАТ НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА
ПАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПРАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД
ПРАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
ЗАТ
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТОВ НОВООДЕСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР
ПРАТ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ
ЗАВОД
ПРАТ НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР
ПРАТ НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ
ВАТ
НОВОСІЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД
ПАТ НОВОУШИЦЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД
ПРАТ НПО ДНІПРОПРЕС
ПРАТ ОБ’ЄДНАНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОСК РЕЗЕРВ»
ПАРТ ОБ'ЄДНАННЯ ПРОГРЕС
ПРАТ ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ
ПРАТ ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ
ПАТ ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО
ПРАТ ОБЛШЛЯХРЕМБУД
ПРАТ ОБРІЙ ІНК
ПРАТ ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС
ПРАТ ОВОЧТОРГ
ПАТ ОВРУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
ПАТ ОВРУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
ПРАТ ОГНЕУПОРНЕРУД
ПРАТ ОДЕСАВИНПРОМ
ПАТ ОДЕСАВТОТРАНС
ПРАТ ОДЕСАГРОШЛЯХБУД
ЗАТ
ОДЕСАКОНДИТЕР
ПАТ ОДЕСАОБЛПОСТАЧЗБУТ
ПАТ ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ
ПАТ ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ
ПРАТ ОДЕСЦИВІЛЬПРОЕКТ
ПРАТ ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
ПРАТ ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ
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978.
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990.
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ПАТ
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ПАТ
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995.

ТОВ
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ПАТ
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999.

ПРАТ

703
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132
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388
64
316
473
500
259
501
336
459
34
211
211
212
181
533
402
402
186
209
69
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ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-СВЕДЛИЛЬНИХ
ВЕРСТАТІВ
ОДЕСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ
ОДЯГ
ОЗЕРНЯНСЬКИЙ АГРОПРОМТЕХСЕРВІС
ОКСАНА ПЛЮС
ОКСІ БАНК
ОКТЯБРЬ
ОЛЕВСЬКЕ ШЛЯХОВЕ-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
№42
ОЛЕВСЬКЕ ШЛЯХОВЕ-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
№42
ОЛЕВСЬКЕ ШЛЯХОВЕ-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
№42
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ
ПАПЕРІВ
ОЛЕКСАНДРІЙСКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПЛЕМІННОЇ
СПРАВИ В ТВАРИННИЦТВІ
ОЛЕКСІЇВСЬКЕ
ОМІКРОН
ОПІЛЛЯ
ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВО-ПОБУТОВА ФІРМА
«ЗАКАРПАТМЕБЛІ»
ОРАНТА
ОРІХІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА
ОСТЕРСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС
ОТІ
ОТІС
ОТІС
ОУШЕН ЕНЕРДЖІ ГРУП
ОХОЧЕ
ОХТИРСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ
ПАВЛОГРАДХЛІБ
ПАКЕТ
ПАРАСОЛЬ
ПАРАСОЛЬ
ПАРИТЕТ
ПАРК-АВТО
ПАРК-АВТО
ПАСАТ
ПАТ КИЇВЕНЕРГО
ПВБКІ
ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
ПЕРЕМИШЛЯНИ АГРОПОСТАЧ
ПЕРЕМОГА
ПЕРЕМОГА
ПЕРЕСІЧАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО
«ЄВРОПОЛІС»
ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №92»
ПЕРСПЕКТИВА
ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК
ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП
ПЕЧАНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ
ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ
ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ
ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ
ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ БУД
ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ
ПІВНІЧТРАНС
ПІДВОДТРУБОПРОВІД
ПІДГІР'Я
ПІДПРИЄМСТВО ВТОРСПЛАВ
ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ
МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНІЯ»
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ
У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВ СЕКЮРІТІЗ ГРУП»
ПІРЕУС БАНК МКБ
ПІРОТЕКС
ПІФ «УНІВЕР.УА/СКІФ:ФОНД ЗОЛОТА» ТОВ «КУА
«УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»
ПЛАТАН ПЛЮС

308
656
140
218
289
44
329
401
403
404
187
218
334
624
702
683
216
715
229
218
213
319
181
436
87
414
78
162
301
545
425
426
498
358
215
418
218
314
471
441
43
76
388
553
599
61
396
680
681
332
728
45
311
181
219
436
413
227
9
673
523
66
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ПАТ
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1013. ПАТ
1014. ПАТ
1015. ПАТ
1016. ПАТ
1017. ПАТ
1018. ПАТ
1019. ПТ
1020. ПАТ
1021. ПАТ
1022. ПАТ
1023. ПРАТ
1024. ПРАТ
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1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
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1038.
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1043.
1044.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАРТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

1045. ПРАТ
1046. ПРАТ
1047. ПРАТ
1048. ВАТ
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.

ПРАТ
ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

ПЛЕМЗАВОД “СТЕПНОЙ”
ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «БОРТНИЧІ»
ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА«
ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА»
ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМ. БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
ПЛЕМПТАХОРАДГОСП «БРОВАРСЬКИЙ»
ПЛОДОРОЗСАДНИК «МОЛОЧАНСЬКИЙ»
ПЛОДОРОЗСАДНИК «МОЛОЧАНСЬКИЙ»
ПЛОДОРОЗСАДНИК «МОЛОЧАНСЬКИЙ»
ПЛУТОН
ПЛУТОН
ПМК-167
ПО ВИРОБНИЦТВУ ПОЛІМЕРНОЇ СИРОВИНИ І
МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ «ПОЛІМЕТ»
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
«КОЗОВАГАЗ»
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
«МИКОЛАЇВГАЗ»
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
«МОНАСТИРИСЬКГАЗ»
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
«ТЕРЕБОВЛЯГАЗ»
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
«ЧЕРКАСИГАЗ»
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
«ЧОРТКІВГАЗ»
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ЛОМБАРД
ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-РІЕЛТІ» І КОМПАНІЯ
ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ
ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ
ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ
ПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»
ПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ОБЛАДНАННЯ
ПОЛІНОМ
ПОЛОГІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 12337
ПОЛТАВА-АВТО
ПОЛТАВА-АВТО
ПОЛТАВА-АВТО
ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ
ПОЛТАВАСАДВИНМАРКЕТ
ПОЛТАВАХОЛОД
ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА
ПОЛТАВСЬКЕ
ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД
ПОЛТАВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД
ПОЛТАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАГРОПОСТАЧ
ПОЛЬОТ
ПОТЕНЦІАЛ
ПРЕСТИЖ ГРУП
ПРИАЗОВКУРОРТ
ПРИАЗОВКУРОРТ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВТОРКОЛЬОРМЕТ»
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
ПРИДНІПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА
ПРИДУНАЙСЬКИЙ
ПРИМОРСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРИОЗЕРНЕ 2
ПРІНКОМ
ПРО ТЕК ВІКНА УКРАЇНА
ПРОГРЕС
ПРОГРЕС
ПРОДТОРГСЕРВІС
ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ
ІНСТИТУТ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА»

1056. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ
ІНСТИТУТ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА»

642
210
635
639
716
595
723
724
724
698
702
631
621
45
506
631
641
560
647
337
704
431
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210
210
214
722
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205
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260
126
581
64
57
64
5
568
710
303
43
694
717
227
678
706
688
661
211
201
313
394
478
270
381
404

1057. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»
1058. ПРАТ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СПЕЦБУРБУД»
1059. ПРАТ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
ІНСТИТУТ МАШИНОБУДУВАННЯ
1060. ПРАТ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
ІНСТИТУТ МАШИНОБУДУВАННЯ
1061. ПРАТ ПРОМАВТОІНВЕСТ
1062. ПРАТ ПРОМВИБУХ
1063. ПРАТ ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА
1064. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ - ТЕЛЕКОМ
1065. ПРАТ ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПРОМІНЬ»
1066. ТОВ ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ
1067. ПРАТ ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ
1068. ПРАТ ПРОМКОМПЛЕКТ
1069. ПРАТ ПРОМО ГРУП
1070. ПРАТ ПРОМО ГРУП
1071. ПРАТ ПРОМО ГРУП
1072. ПРАТ ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ
1073. ПРАТ ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ»
1074. ПРАТ ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»
1075. ПАТ ПТАХОФАБРИКА «РАЖНІВСЬКА»
1076. ПРАТ ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА»
1077. ПРАТ ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА
1078. ПРАТ ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА
1079. ПРАТ ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА
1080. ПРАТ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГУСАРІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ ФОРМУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»
1081. ПАРТ ПУСКОНАЛАДКА
1082. ПРАТ РАДОМИШЛЬСЬКИЙ «АГРОХІМ»
1083. ПРАТ РАДОМИШЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
1084. ПАТ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС
1085. ПАТ РАЙПОБУТКОМБІНАТ
1086. ПРАТ РАМБУРС
1087. ПАТ РАССВЕТ
1088. АТ
РАССВЕТ
1089. ПРАТ РАТНІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
1090. ПРАТ РАФАЛІВСЬКЙ КАРЄ'Р
1091. ПАТ РВС БАНК
1092. ПРАТ РЕГЕНЕРАТ
1093. ПРАТ РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «СЛАВУТИЧ»
1094. ПРАТ РЕГІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
1095. ТОВ РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО «СТАНДАРТ РЕЙТИНГ»
1096. ПРАТ РЕКЛАМА
1097. ПРАТ РЕМБУД
1098. ПРАТ РЕМБУДЗВ’ЯЗОК
1099. ПРАТ РЕМБУДКОМПЛЕКТ
1100. ПРАТ РЕМБУДКОМПЛЕКТ
1101. ПРАТ РЕМБУДТОРГ
1102. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«САНІТА»
1103. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
“АЗОВРЕМБУД”
1104. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
“АЗОВРЕМБУД”
1105. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 1
1106. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-50
1107. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-50
1108. ПРАТ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ХАРЧОВИК»
1109. ПРАТ РЕМСПЕЦПРОЕКТСЕРВІС
1110. ПРАТ РЕНО УКРАЇНА
1111. ПРАТ РЕНОМЕ
1112. ПРАТ РЕНОМЕ
1113. ПРАТ РЕЧОВИЙ РИНОК
1114. ПРАТ РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА»
1115. ПАТ РИНОК МАЛИНОВСЬКИЙ
1116. ПРАТ РІВНЕ-АВТО
1117. ПРАТ РІВНЕ-АВТО
1118. ПРАТ РІВНЕ-АВТО
1119. ПРАТ РІВНЕАВТОШЛЯХБУД
1120. ПРАТ РІВНЕЗАЛІЗОБЕТОН

527
254
425
427
508
686
216
152
214
697
414
436
657
660
689
331
638
514
675
92
646
649
671
435
334
688
214
339
219
336
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20
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429
138
270
403
507
184
340
210
404
660
663
635
656
659
379
250
257
376
377
624
227
58
157
326
344
427
187
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1121. ПРАТ РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА
СТАНЦІЯ
1122. ПРАТ РІВНЕРИБГОСП
1123. ПРАТ РІЕЛЕКСПЕРТ
1124. ТОВ РІЕЛТ-БУД
1125. ПРАТ РІЧКОВИЙ ПОРТ
1126. ПАТ РОДОВІД БАНК
1127. ПРАТ РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР
1128. ПРАТ РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД
1129. ПРАТ РОКС
1130. ТОВ РОМАНТИК-А
1131. ПРАТ РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ
1132. ПРАТ РОСИЧІ
1133. ПРАТ РОСС
1134. ПРАТ РУЖИНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ
1135. ПРАТ РУСАНІВКА
1136. ПАТ САД
1137. ПАТ САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
1138. ПРАТ САМБІРСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
1139. ПРАТ САНАТОРІЙ «РАЙ-ОЛЕНІВКА»
1140. ПРАТ САРНЕНСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА
КОЛОНА №66
1141. ПРАТ САТП-1404
1142. ПАТ СБЕРБАНК
1143. ПРАТ СВІТ
1144. ПРАТ СВІТ
1145. ПРАТ СВІТ
1146. ПРАТ СВІТЛОВОДСЬКЕ АТП 13507
1147. ПРАТ СГ НАДІЯ НОВА
1148. ПРАТ СЕЛЕНА
1149. ПРАТ СЕМЕНІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
1150. ПРАТ СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС
1151. ПРАТ СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ
1152. ПРАТ СЕРВІСНАФТОГАЗ
1153. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ
1154. ПРАТ СИЛІКАТ
1155. ПАТ СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД
1156. ПРАТ СИНТЕЗ ОЙЛ
1157. ПРАТ СИНТЕЗ ТРАНЗИТ
1158. ПРАТ СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ
1159. ПРАТ СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ
1160. ПРАТ СІЛЬГОСПТЕХНІКА «М.КОРЮКІВКА»
1161. ПРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ДМИТРІВКА»
1162. ПАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
ШУБКІВСЬКЕ
1163. ПРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОЛОВЕЦЬКОПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО «ЖОВТЕНЬ»
1164. ТОВ СІТІ ПРЕМ’ЄР
1165. ПРАТ СК «АЕЛІТА»
1166. ПРАТ СК «АЛЬЯНС»
1167. ПРАТ СК «АСКО-МЕДСЕРВІС»
1168. ПРАТ СК «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС»
1169. ПРАТ СК «ІНТО»
1170. ПРАТ СК «КЛАС СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ»
1171. ПРАТ СК «КОЛОННЕЙД УКРАЇНА»
1172. ПАРТ СК «МЕГА-ПОЛІС»
1173. ПАРТ СК «ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ»
1174. ПАРТ СК «ПЗУ Україна»
1175. ПРАТ СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»
1176. ПРАТ СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»
1177. ПРАТ СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»
1178. ПРАТ СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
1179. ПРАТ СК «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС»
1180. ПРАТ СК «УКРПРОМГАРАНТ»
1181. ПРАТ СК «УНІВЕРСАЛЬНА»
1182. ПАТ СКАЙ БАНК
1183. ПАТ СКТБ «ЕЛЕМЕНТ»
1184. ПРАТ СКФ УКРАЇНА
1185. ПРАТ СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ
1186. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДФАРФОР»
1187. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДФАРФОР»
1188. ПРАТ СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД
1189. ПРАТ СЛ-ГРУП

368

715
421
524
188
702
498
208
659
689
629
60
182
414
683
22
195
187
656
697
376
704
550
630
636
692
333
389
213
228
229
228
692
227
692
353
208
208
259
260
637
692
271
551
715
333
332
333
183
207
185
557
181
455
302
181
322
342
497
206
331
171
442
643
217
216
636
672
187
185

1190. ПРАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ
ВИРОБІВ
1191. ПРАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
1192. ПРАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
1193. ПРАТ СМАК.
1194. ПРАТ СМІЛААГРОПОСТАЧ
1195. ПРАТ СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
1196. ПРАТ СНАЙПЕР
1197. ПАТ СОКИРЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧСЕРВІС
1198. ПРАТ СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП
1199. ПРАТ СОРТНАСІННЄОВОЧ-ЛЬВІВ
1200. ПРАТ СОФІЯ-ГРАНІТ
1201. ПРАТ СОФОС
1202. СПРАТ СОФРАХІМ
1203. СПРАТ СОФРАХІМ
1204. ПРАТ СОЮЗ-В
1205. ПАТ СПЕЦ-АВІА
1206. ПАТ СПЕЦАВТОМАТИКА
1207. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
«ВОДПРОЕКТ»
1208. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО – МОНТАЖНЕ
УПРАВЛІННЯ №34 «ОДЕСБУД»
1209. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ
УПРАВЛІННЯ «ТУНЕЛЬБУД»
1210. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «СИМВОЛ»
1211. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ
«ТРАНСГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ»
1212. ПРАТ СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ВОЛИНЬРЕСТАВРАЦІЯ
1213. ПРАТ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНЕ ТА КОНСТРУКТОРСЬКОТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО «ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ»
1214. ПРАТ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНЕ ТА КОНСТРУКТОРСЬКОТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО «ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ»
1215. ПРАТ СПЕЦЛІСМАШ
1216. ПРАТ СПЕЦМЕБЛІ
1217. ПРАТ СПЕЦСПЛАВ
1218. ПРАТ СПЕЦСПЛАВ
1219. ПРАТ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ
«ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»
1220.
СПІФФ ІТ «УНІВЕР.УА/ОТАМАН:ФОНД
ПЕРСПЕКТИВНИХ АКЦІЙ ТОВ «КУА «УНІВЕР
МЕНЕДЖМЕНТ»
1221. ТОВ СТАЛЬ-ІНВЕСТ
1222. ПРАТ СТАРИЙ ХРЕЩАТИК
1223. ПАТ СТАРОБІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД
1224. ПАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ
ЗАВОД
1225. ПАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ
ЗАВОД
1226. ПРАТ СТАРОКРИМСЬКИЙ
1227. ПРАТ СТМ
1228. ТОВ СТОЛИЦЯ-ІНВЕСТ-СЕРВІС
1229. ПАТ СТОМА
1230. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»
1231. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІОПОЛІС»
1232. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛС»
1233. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛС»
1234. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТЛІНЕР»
1235. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА»
1236. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА»
1237. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНД-ПОЛІС»
1238. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН»
1239. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ»
1240. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН-ПОЛІС»
1241. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЯ»
1242. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ ВІК»
1243. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА»
1244. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНРЕЗЕРВ»
1245. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНРЕЗЕРВ»
1246. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ»
1247. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КД ЖИТТЯ»
1248. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА
ІНШУРАНС ГРУП»
1249. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРОНА»

349
196
200
49
156
220
60
342
501
334
213
181
499
548
724
187
59
127
677
527
726
65
339
703
708
63
468
383
429
270
524
188
182
693
628
632
683
334
209
395
697
686
43
48
254
621
658
226
168
251
498
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263
675
467
474
527
214
256
170
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СьогоднІ в номерІ опублІкованІ:
1250.
1251.
1252.
1253.
1254.
1255.
1256.
1257.
1258.
1259.
1260.
1261.
1262.
1263.
1264.

ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
АТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

1265.
1266.
1267.
1268.
1269.
1270.
1271.
1272.
1273.
1274.
1275.
1276.

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

1277.
1278.
1279.
1280.
1281.
1282.
1283.
1284.
1285.

ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАРТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ

1286.
1287.
1288.
1289.
1290.
1291.
1292.
1293.
1294.
1295.
1296.
1297.
1298.
1299.
1300.
1301.
1302.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

1303. ПРАТ
1304. ПРАТ
1305. ТОВ
1306.
1307.
1308.
1309.
1310.
1311.
1312.
1313.
1314.
1315.
1316.
1317.

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

1318. ПРАТ

СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРОНА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ-ЖИТТЯ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА УКРАЇНА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА
ГРУПА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГОПОЛІС»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРІНСТРАХ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УЛЬТРА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛЬНА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ ГРАНД-ПОЛІС»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ ДЕЛЬФІН
СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «ГАРАНТІЯ»
СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НАДІЯ»
СТРИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «СТРІТЕКС»
СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО
ОБЛАДНАННЯ
СТРУМ
СТРУМОК
СУ№112 СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ
СУБПІДРЯД
СУБПІДРЯД
СУМБУД
СУМИ-АВТО
СУМИХІМПРОМ
СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА
ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
«НАСОСЕНЕРГОМАШ»
СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
СУХА БАЛКА
СУХА БАЛКА
СУЧАСНИЙ МОДЕРН
СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС
СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА
ТАРА
ТАХІОН
ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВЕСЕЛКА»
ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ
ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО
ПРОМВУЗЛА
ТЕРА
ТЕРА
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ
«ЛІКО-ХОЛДІНГ»
ТЕРМОЛАЙФ
ТЕРМОЛАЙФ
ТЕРНОПІЛЬАВТО
ТЕРНОПІЛЬВОДПРОЕКТ
ТЕРНОПІЛЬВОДПРОЕКТ
ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА «МЕДТЕХНІКА»
ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА
ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП 16127
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР
«ВІНІТЕКС»
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР

339
667
668
680
684
671
218
250
430
438
439
439
575
200
106
66
208
678
51
269
436
309
474
87
436
270
374
413
345
213
219
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462
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384
384
404
401
500
264
397
260
229
188
259
277
558
220
220
397
703
706
711
426
436
147
139
346
660
695
622
650
674
543
678
93

1319. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР
1320. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ
ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
1321. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД
1322. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ
КОМБІНАТ «ТОРГТЕХНІКА»
1323. ВАТ
ТЕТІЇВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА
№300
1324. ПАТ ТЕТІС
1325. ПРАТ ТЕТІС
1326. ПРАТ ТЕХІНВЕНТ
1327. ПРАТ ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ
1328. ПРАТ ТІЗ-ТОПАЗ
1329. ПРАТ ТІЗ-ТОПАЗ
1330. ПРАТ ТОДЕФ
1331. ПРАТ ТОКМАЦЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 12308
1332. ПРАТ ТОМАШГОРОДСЬКИЙ ЩЕБЕНЕВИЙ ЗАВОД
1333. ПРАТ ТОП НЕТ
1334. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУДМАТЕРІАЛИ»
1335. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ»
1336. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ПОБУТОВИЙ КОМПЛЕКС «ФОРУМ»
1337. ПРАТ ТОРГКОНТРАКТ
1338. ПРАТ ТОРГОВА КОМПАНІЯ «БАРВІНОК»
1339. ПРАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР
1340. ПРАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР
1341. ПРАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР
1342. ПРАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР
1343. ПРАТ ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС
1344. ПРАТ ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ЮЖНИЙ»
1345. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ “АЗІЯ ПЛЮС”
1346. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ “ОЛЕНА”
1347. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ВАКУЛА»
1348. ЗАТ
ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЮКСЕМБУРЗЬКИЙ»
1349. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ»
1350. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАЇНА»
1351. ПРАТ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ПОЗНЯКИ»
1352. ТОВ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГААВТОПОСТАВКА»
1353. ПАТ ТОРГРІЧТРАНС
1354. ПАТ ТОРГРІЧТРАНС
1355. ПАТ ТОРГРІЧТРАНС
1356. ПРАТ ТОРГТЕХНІКА
1357. ПРАТ ТРАНС ОІЛ
1358. ПРАТ ТРАНС-ВІСМОС
1359. ПРАТ ТРАНСНАФТОПЕРЕРОБКА
1360. ПРАТ ТРАНССЕРВІС
1361. ПАТ ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД»
1362. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1
1363. ПРАТ ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД
1364. ПРАТ ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД
1365. ПРАТ ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «АРНІКА»
1366. ПРАТ ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА»
1367. ПРАТ ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ
1368. ПРАТ ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»
1369. ПРАТ ТРУБОСТАЛЬ
1370. ПРАТ ТРУБОСТАЛЬ
1371. ПРАТ ТРУБОСТАЛЬ
1372. ПРАТ ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ
1373. ТОВ ТРЦ ЛАВИНА
1374. ПАТ ТУРБОАТОМ
1375. ПАТ ТУРБОАТОМ
1376. ПРАТ ТУРБОТА
1377. ПРАТ ТУРИСТИЧНА ФІРМА «ЛЬВІВ-СУПУТНИК»
1378. ПРАТ УЖГОРОДСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА
1379. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
АСКА
1380. ПАТ УКРАЇНСЬКА БІРЖА
1381. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ
1382. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ
1383. ПАТ УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ
1384. ПАТ УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ
1385. ПРАТ УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА
КАРТКА
1386. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ

204
675
334
654
523
160
508
508
694
556
557
538
643
100
43
217
561
686
624
478
301
328
340
465
80
726
705
725
631
346
63
683
308
415
45
87
89
21
64
547
300
670
154
428
82
89
202
63
212
285
447
458
528
59
168
41
53
16
685
707
263
153
551
685
256
287
557
185
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1387. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ
1388. ПРАТ УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП
1389. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА
1390. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА
1391. ПРАТ УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО
РОЗВИТКУ
1392. ПРАТ УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО
РОЗВИТКУ
1393. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ ПРОЕКТНИЙ І
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
«УКРСТАЛЬПРОЕКТ»
1394. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА
РОЗВИТКУ
1395. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН
1396. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
БАНК
1397. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
БАНК
1398. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОВНИЙ ПРОЕКТНОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ТА НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З МЕЛІОРАТИВНОГО І
ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО БУДІВНИЦТВА
1399. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ
1400. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРЕКТУВАННЮ
ОБ’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
«УКРГАЗПРОЕКТ»
1401. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
КАБЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
1402. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
КАБЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
1403. АТ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО
1404. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ
ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ
1405. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР
1406. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ
1407. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ
1408. ПРАТ УКРАТОМЕНЕРГОБУД
1409. ПРАТ УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ
1410. ПАТ УКРГАЗБАНК
1411. ПРАТ УКРГІДРОПРОЕКТ
1412. ПРАТ УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ
1413. ПАТ УКРМЕДІАІНФОРМ
1414. ПРАТ УКРНАФТОПРОДУКТ
1415. ПАТ УКРНДІПРОДМАШ
1416. ПРАТ УКРОЛІЯЖИРПРОМ
1417. ПАТ УКРПЛАСТИК
1418. ПАТ УКРПОШТА
1419. ПРАТ УКРПРОМОБЛАДНАННЯ
1420. ПРАТ УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ
1421. ПАТ УКРСОЦБАНК
1422. ПРАТ УКРСПЕЦБУД
1423. ПРАТ УКРСПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ
1424. ПАТ УКРТЕЛЕКОМ
1425. ПРАТ УКРТЕХКОМПЛЕКТ
1426. ТОВ УКРТЕХНОФОС
1427. ПРАТ УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ
1428. ПРАТ УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ
1429. ПАТ УКРТРАНСГАЗ
1430. ПАТ УКРФАРМА
1431. ПАТ УКРХІМПРОЕКТ
1432. ПРАТ УКРХУДОЖПРОМ
1433. ПРАТ УЛЬЯНОВСЬКЕ
1434. ПРАТ УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
1435. ПАТ УМАНЬГАЗ
1436. ПРАТ УНАВСЬКЕ
1437. ПРАТ УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»
1438. ПАТ УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА»
1439. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА
«ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД»
1440. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА
«ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД»
1441. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ
1442. ПРАТ УРАЛТРАК-ДНІПРО
1443. ПРАТ УСПР

370

657
215

73

1444.
1445.
1446.
1447.
1448.
1449.
1450.
1451.
1452.
1453.
1454.
1455.
1456.
1457.
1458.
1459.
1460.

555

1461. ПАТ

46
264
35
55
404
293
8
70

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ТОВ

1462. ПРАТ
643
258
685
724
193
722

500
163
318
5
300
579
660
5
46
60
601
18
262
522
397
200
540
250
373
590
397
377
33
303
515
36
169
206
422
78
565
336
76
76
685
690
37
566
703

1463.
1464.
1465.
1466.
1467.
1468.
1469.
1470.
1471.
1472.
1473.
1474.
1475.
1476.
1477.
1478.
1479.
1480.
1481.
1482.
1483.
1484.
1485.
1486.
1487.
1488.
1489.

ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ

1490. ПРАТ
1491. ПАТ
1492. ПРАТ
1493.
1494.
1495.
1496.
1497.
1498.

ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ

1499. ПРАТ
1500. ПАТ
1501. ПРАТ
1502.
1503.
1504.
1505.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

ФАБРИКА М’ЯКИХ МЕБЛІВ
ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ
ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ
ФАРЛЕП-ІНВЕСТ
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА»
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА»
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА»
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА»
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»
ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПРАТЛІ
ФЕДОРІВСЬКЄ
ФЕРРОТРЕЙДИНГ
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНТАЖ»
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП»
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ
З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ»
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ
ТЕХНОЛОГІЇ»
ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО
«ФОНД»
ФІНІНВЕСТГРУП
ФІРМА «ІНТЕРГАЛ»
ФІРМА «КРИВОРІЖБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»
ФІРМА «РЕАГЕНТ»
ФІРМА «ТОРГВУГІЛЛЯ»
ФІРМА «ТОРГВУГІЛЛЯ»
ФІРМА АДВ
ФОНДОВА БІРЖА «ІННЕКС»
ФОНДОВА БІРЖА «ІННЕКС»
ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
ФОРАМЕН
ФОРЕЗ
ФОРТЕ
ФОРУМ САТЕЛІТ
ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»
ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ШАХТАР» (ДОНЕЦЬК)»
ХАРКІВГАЗ
ХАРКІВЕЛЕКТРОМОНТАЖКОМПЛЕКТ
ХАРКІВМІСЬКГАЗ
ХАРКІВОБЛБУДТРАНС
ХАРКІВОПТ
ХАРКІВСПЕЦБУД
ХАРКІВСЬКА -1
ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА № 2
ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА
ХАРКІВСЬКА ЩІТКОВА ФАБРИКА
ХАРКІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ
БЮРО АВТОМАТИКИ «ХІМАВТОМАТИКА»
ХАРКІВСЬКЕ КОТЛОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ
ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ
СТАНЦІЙ
ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
ХАРКІВСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕДНИЙ ЗАВОД
ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД
ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД
ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД
ХАРКІВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД
ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД
«УКРЕЛЕКТРОМАШ»
ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ
ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ
ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО
УСТАТКУВАННЯ
ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТАМПІВ ТА ПРЕСФОРМ
ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТАМПІВ ТА ПРЕСФОРМ
ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД
ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД

1506. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД
1507. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
«ПЛІНФА»
1508. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
«ПЛІНФА»

686
5
315
692
720
720
721
721
37
40
52
151
341
726
413
513
254
384
229
206
373
672
658
433
434
184
255
501
382
718
427
334
300
22
65
410
186
444
694
191
354
397
332
420
682
478
388
399
443
397
406
406
409
688
415
397
445
397
528
529
250
440
478
24
25
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1509. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
«ЕНЕРГОАТОМТЕХНІКА»
1510. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
«ЕНЕРГОАТОМТЕХНІКА»
1511. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД
1512. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД
1513. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД
1514. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД
1515. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД
1516. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД
1517. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД
1518. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ
1519. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ
1520. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ІМ. С.
ОРДЖОНІКІДЗЕ
1521. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ІМ. С.
ОРДЖОНІКІДЗЕ
1522. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ІМ.
С.ОРДЖОНІКІДЗЕ»
1523. ПРАТ ХАРОН – ВЕСТОІЛ
1524. ПРАТ ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ
1525. ПРАТ ХАРЧОПРОДТОРГ
1526. ПРАТ ХЕРСОН-ДІПРОМІСТО
1527. ПРАТ ХЕРСОНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА
1528. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ «ТОРГРІЧТРАНС»
1529. ПРАТ ХІММЕТ
1530. ПАТ ХІМПРОММЕТ
1531. ПРАТ ХІМЧИСТКА
1532. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВТОРМЕТ
1533. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ СОРТНАСІННЄОВОЧ
1534. ПРТА ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ №56
1535. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
1536. ПРАТ ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР
1537. ПРАТ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИЇВМІСЬКБУД»
1538. ПРАТ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРСПЕЦТЕХНІКА»
1539. ПРАТ ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
1540. ПРАТ ХОРОШІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ
1541. ПРАТ ХОРОШІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ
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