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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

04.04.2017  м. Київ  № 218

Щодо відновлення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів, 
емітованих ПрАТ «Блакитна 
нива»

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усунен-
ням ПрАТ «Блакитна нива» порушень, які були підставою 
для винесення рішення Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 15.03.2011 № 255 «Щодо зу-
пинення внесення змін до системи реєстру власників 
іменних цінних паперів та до системи депозитарного об-
ліку цінних паперів, випущених ЗАТ «Блакитна нива», та 
враховуючи лист директора ПрАТ «Блакитна нива» від 
02.02.2017 № 1 (вх. № 3199 від 03.02.2017),

Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Визнати таким, що втратило чинність рішення Дер-

жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 

15.03.2011 № 255 «Щодо зупинення внесення змін до 
системи реєстру власників іменних цінних паперів та до 
системи депозитарного обліку цінних паперів, випуще-
них ЗАТ «Блакитна нива». 

2. Відновити з 05.04.2017 року внесення змін до систе-
ми депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних па-
перів, емітованих ПрАТ «Блакина нива» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 20599005). 

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емі-
товані ПрАТ «Блакина нива» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 20599005), у депозитарній системі України, 
дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПрАТ «Блакина 
нива» (ідентифікаційний код юридичної особи 20599005), 
Центральному територіальному департаменту Комісії та 
ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 30370711).

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 218 від 04.04.2017 р.
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6. Департаменту контрольно-правової роботи повідоми-
ти про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників 
ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний 
код юридичної особи 24382704), Українську асоціацію ін-
вестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної 
особи 23152037), Асоціацію «Українські фондові торговці» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 33338204).

7. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-

відомити Комісію про його виконання.
8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 

забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

9. Департаменту інформаційних технологій забезпечи-
ти оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
ІНфоРмАцІйНІ ПоВІдомЛЕННЯ 

ТА НоВИНИ НКцПфР
НКцПфР відновила, зупинила, скасувала обіг 

цінних паперів
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015р. №1843, підпункту 5) пункту 2 глави 1 розді-
лу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових органі-
зацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27.12.2013р. №2998, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.01.2014р. за №171/24948 (зі змінами) та 
відповідно до повідомлення Державного реєстратора 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців департа-
менту адміністративних послуг та дозвільних процедур 
Дніпровської міської ради Тулупової В.В. про початок 
процесу проведення спрощеної процедури державної 
реєстрації припинення юридичної особи ТоВАРИСТВА 
З оБмЕЖЕНоЮ ВІдПоВІдАЛЬНІСТЮ «фоНдоВА 
КомПАНІЯ «ІСд» (код за ЄДРПОУ: 31251787, 49000, м. 
Дніпро, вул. Новоорловська, буд. 2Б, квартира 14), шля-
хом її ліквідації, що наданий листом Східного територі-
ального управління Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 21.03.2017р. №10/1/04/888/1, зу-
пинено обіг облігацій (серія А) ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ 
«ІСД» (код за ЄДРПОУ: 31251787) – розпорядження 
№ 5-Кф-Зо-о від 04 квітня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на облігації, та 
обмежується здійснення операцій у системі депозитар-
ного обліку з облігаціями цього випуску:

«06» квітня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015р. №1843, на підставі п. 8 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року №737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 

№822/23354 (зі змінами), та відповідно до повідомлення 
Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців департаменту адміністративних послуг 
та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Тулу-
пової В.В. про початок процесу проведення спрощеної 
процедури державної реєстрації припинення юридичної 
особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО 
ТИПУ «ОРІОН ДМ» (код за ЄДРПОУ 20273059, місцезна-
ходження: 49003, м. Дніпро, вул. Маяковського, буд. 31), 
шляхом її ліквідації, що наданий листом Східного тери-
торіального управління Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 21.03.2017р. №10/1/04/888/1. 
Скасовано реєстрацію випуску акцій АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА УКРАЇНСЬКЕ АКцІоНЕРНЕ СТРАХоВЕ 
ТоВАРИСТВо ЗАКРИТоГо ТИПУ «оРІоН дм» (код за 
ЄДРПОУ 20273059). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО 
ТИПУ «ОРІОН ДМ» (код за ЄДРПОУ: 20273059) від 
18.02.2000 року №70/1/00, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 146-Кф-С-А від 04 квітня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354 (із змінами), та відповідно до документів, 
наданих ПрАТ «млин» (адреса: вул. Чехова, 37а, м. Го-
родище, Черкаська область, 19501, код за ЄДРПОУ: 
21373797) на зупинення обігу акцій ПрАТ «Млин» у 
зв’язку перетворенням акціонерного товариства, зупине-
но обіг акцій ПрАТ «млин» (код за ЄДРПОУ: 21373797) – 
розпорядження № 96-Кф-З від 05 квітня 2017 року.

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

«07» квітня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
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корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843, пункту 1 розділу V Порядку скасуван-
ня реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України від 28 травня 2013 року 
№822/23354 (зі змінами), та відповідно до документів, 
наданих Публічним акціонерним товариством «КОМЕР-
ЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», 04136, м. Київ, вул. Сте-
ценко, 6, код за ЄДРПОУ: 35960913, на реєстрацію звіту 
про результати приватного розміщення акцій, скасовано 
реєстрацію випуску акцій Публічного акціонерного това-
риства «КомЕРцІйНИй БАНК «АКоРдБАНК». Тимчасо-
ве свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Публічного акці-
онерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
«АКОРДБАНК» від 01 листопада 2016 року №105/1/2016-Т, 
видане Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку, анульовано – розпорядження № 147-Кф-СТ-А 
від 04 квітня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 12 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 28.03.2017 №1002391497 щодо внесення відо-
мостей про перебування 15.08.2014 ВАТ «СПЕцНАфТА-
ГАЗРЕмоНТ» (код за ЄДРПОУ: 31436055) в стані при-
пинення - судове рішення про неподання протягом року 
органам державної податкової служби податкових де-
кларацій, документів фінансової звітності відповідно до 
закону, 09.04.2014, 10.06.2014, 820/4215/14, Харківський 
окружний адміністративний суд, та інформації, наданої 
Східним ТУ Комісії листом від 23.03.2017 №10/1/04/942 
(вх. від 27.03.2017 №8532), зупинено обіг акцій 
ВАТ «СПЕЦНАФТАГАЗРЕМОНТ», код за ЄДРПОУ: 
31436055 – розпорядження №78-Кф-З від 05 квітня 
2017 року.

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

«07» квітня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 12 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 

№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 28.03.2017 №1002391436 щодо внесення відо-
мостей про перебування 28.10.2015 ВАТ «БИТСЕРВІС» 
(код за ЄДРПОУ: 31232869) в стані припинення - внесен-
ня судового рішення щодо припинення юридичної особи, 
що не пов'язано з її банкрутством; 28.10.2015 
14801130006037156; Мірошниченко Людмила Іванівна; 
Харківське міське управління юстиції, та інформації, на-
даної Східним ТУ Комісії листом від 23.03.2017 
№10/1/04/942 (вх. від 27.03.2017 №8532), зупинено обіг 
акцій ВАТ «БИТСЕРВІС», код за ЄДРПОУ: 31232869 – 
розпорядження №79-Кф-З від 05 квітня 2017 року.

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

«07» квітня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 12 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 28.03.2017 №1002391417 щодо внесення відо-
мостей про перебування 27.10.2015 ВАТ «УКРРЕСУРС» 
(код за ЄДРПОУ: 31062376) в стані припинення - внесен-
ня судового рішення щодо припинення юридичної особи, 
що не пов'язано з її банкрутством; 27.10.2015 
14801130004037157; Куцина Юлія Сергіївна; Харківське 
міське управління юстиції, та інформації, наданої Схід-
ним ТУ Комісії листом від 23.03.2017 №10/1/04/942 (вх. 
від 27.03.2017 №8532), зупинено обіг акцій ВАТ «УКРРЕ-
СУРС», код за ЄДРПОУ: 31062376 – розпорядження 
№80-Кф-З від 05 квітня 2017 року.

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

«07» квітня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 12 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
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витягу від 28.03.2017 №1002391381 щодо внесення відо-
мостей про перебування 28.02.2014 ВАТ «БІЛоКоЛо-
дЯЗЬКИй РЕмоНТНо-мЕХАНІЧНИй ЗАВод» (код за 
ЄДРПОУ: 00901619) в стані припинення - судове рішен-
ня про неподання протягом року органам державної по-
даткової служби податкових декларацій, документів фі-
нансової звітності відповідно до закону, 15.01.2014, 
10.02.2014, 820/13584/13-а, Харківський окружний адмі-
ністративний суд, та інформації, наданої Східним ТУ Ко-
місії листом від 23.03.2017 №10/1/04/942 (вх. від 
27.03.2017 №8532), зупинено обіг акцій ВАТ «БІЛОКО-
ЛОДЯЗЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», код 
за ЄДРПОУ: 00901619 – розпорядження №81-Кф-З від 
05 квітня 2017 року.

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

«07» квітня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 12 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 28.03.2017 №1002391755 щодо внесення відо-
мостей про перебування 18.08.2014 АТ «ІНВЕСТИцІй-
НА КомПАНІЯ «СЛоБІдСЬКА» (код за ЄДРПОУ: 
23754664) в стані припинення - судове рішення про не-
подання протягом року органам державної податкової 
служби податкових декларацій, документів фінансової 
звітності відповідно до закону, 25.04.2014, 13.06.2014, 
820/3798/14, Харківський окружний адміністративний 
суд, та інформації, наданої Східним ТУ Комісії листом 
від 23.03.2017 №10/1/04/942 (вх. від 27.03.2017 №8532), 
зупинено обіг акцій АТ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 
«СЛОБІДСЬКА», код за ЄДРПОУ: 23754664 – розпоря-
дження №82- Кф – З від 05 квітня 2017 року.

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

«07» квітня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 12 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 28.03.2017 №1002391721 щодо внесення відо-
мостей про перебування 22.08.2014 АТ «ІНВЕСТИцІй-
НА КомПАНІЯ «ЄВРоІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ: 
23754658) в стані припинення - судове рішення про не-
подання протягом року органам державної податкової 
служби податкових декларацій, документів фінансової 
звітності відповідно до закону, 29.04.2014, 09.05.2014, 
820/3796/14, Харківський окружний адміністративний 
суд, та інформації, наданої Східним ТУ Комісії листом 
від 23.03.2017 №10/1/04/942 (вх. від 27.03.2017 №8532), 
зупинено обіг акцій АТ «ІНВЕСТИцІйНА КомПАНІЯ 
«ЄВРоІНВЕСТ», код за ЄДРПОУ 23754658 – розпоря-
дження №83-Кф-З від 05 квітня 2017 року.

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

«07» квітня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 12 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 28.03.2017 №1002391687 щодо внесення відо-
мостей про перебування 11.11.2013 ЗАТ «АмЕТИСТ» 
(код за ЄДРПОУ: 22700956) в стані припинення - судове 
рішення про неподання протягом року органам держав-
ної податкової служби податкових декларацій, докумен-
тів фінансової звітності відповідно до закону, 30.09.2013, 
01.11.2013, 820/7789/13-а, Харківський окружний адміні-
стративний суд, та інформації, наданої Східним ТУ Комі-
сії листом від 23.03.2017 №10/1/04/942 (вх. від 27.03.2017 
№8532), зупинено обіг акцій ЗАТ «АмЕТИСТ», код за 
ЄДРПОУ 22700956 – розпорядження №84-Кф-З від 
05 квітня 2017 року.

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

«07» квітня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 12 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
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Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 28.03.2017 №1002391647 щодо внесення відо-
мостей про перебування 10.06.2014 АТ «СПАЕРо 
ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ: 22648763) в стані припинення 
- судове рішення про неподання протягом року органам 
державної податкової служби податкових декларацій, 
документів фінансової звітності відповідно до закону, 
26.03.2014, 12.05.2014, 820/4206/14, Харківський окруж-
ний адміністративний суд, та інформації, наданої Схід-
ним ТУ Комісії листом від 23.03.2017 №10/1/04/942  
(вх. від 27.03.2017 №8532). Зупинено обіг акцій АТ «СПА-
ЕРО ПЛЮС», код за ЄДРПОУ: 22648763 – розпоря-
дження №85-Кф-З від 05 квітня 2017

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

«07» квітня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 12 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 28.03.2017 №1002391594 щодо внесення відо-
мостей про перебування 21.08.2014 АТ «СЮРПРИЗ» 
(код за ЄДРПОУ: 21227512) в стані припинення - судове 
рішення про неподання протягом року органам держав-
ної податкової служби податкових декларацій, докумен-
тів фінансової звітності відповідно до закону, 05.05.2014, 
23.06.2014, 820/4209/14, Харківський окружний адміні-
стративний суд, та інформації, наданої Східним ТУ Комі-
сії листом від 23.03.2017 №10/1/04/942 (вх. від 27.03.2017 
№8532), зупинено обіг акцій АТ «СЮРПРИЗ», код за 
ЄДРПОУ: 21227512 – розпорядження №86-Кф-З від 
05 квітня 2017 року.

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

«07» квітня 2017 року
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 12 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 28.03.2017 №1002391568 щодо внесення відо-
мостей про перебування 09.09.2014 ВАТ «ХАРКІВ-
СЬКИй ЗАВод СПЕцІАЛЬНоГо ТЕХНоЛоГІЧНоГо 
УСТАТКУВАННЯ» (код за ЄДРПОУ: 14311063) в стані 
припинення - судове рішення про неподання протя-
гом року органам державної податкової служби податко-
вих декларацій, документів фінансової звітності відпо-
відно до закону, 03.06.2014, 21.07.2014, 820/8928/14, 
Харківський окружний адміністративний суд, та інформа-
ції, наданої Східним ТУ Комісії листом від 23.03.2017 
№10/1/04/942 (вх. від 27.03.2017 №8532), зупинено обіг 
акцій ВАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНОГО ТЕХ-
НОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ», код за ЄДРПОУ: 
14311063 – розпорядження №87-Кф-З від 05 квітня 
2017 року.

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

«07» квітня 2017 року.
06.04.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, тел./факс: 

(044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.

Інформація про діяльність
центрального територіального департаменту 

НКцПфР
16.03.2017 по 31.03.2017

Фахівцями відділу контролю за діяльністю емітентів, 
професійних учасників ринку цінних паперів та захисту 
прав інвесторів управління контрольно-правової роботи 
Центрального територіального департаменту Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 
період з 16.03.2017 року по 31.03.2017 закрито 14 та три-
ває 10 позапланових перевірок.

Планових перевірок не проводилось.
За зазначений період нагляди за реєстрацією акціоне-

рів, проведенням загальних зборів, голосуванням та під-
биттям його підсумків на загальних зборах акціонерного 
товариства не проводились.

Надано 41 відповідь на звернення, заяви, листи заяв-
ників, які надійшли у зазначений вище період та на скар-
ги, що надійшли раніше та листи від Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку. 

Направлено 1 запит емітенту.
Також винесено 4 постанови про порушення справи 

про правопорушення на ринку цінних паперів.
Здійснено 1 виклик для складання протоколу про ад-

міністративне правопорушення на ринку цінних паперів.
За звітний період з 16.03.2017 по 31.03.2017 р. спеціа-

лістами відділу звітності та моніторингу:
- прийнято та опрацьовано 75 особливих інформацій 

емітентів цінних паперів;
- прийнято та опрацьовано 61 річна інформація емі-

тентів цінних паперів.
За участю відділу супроводження справ про правопо-

рушення на ринку цінних паперів з 16.03.2017 року по 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

31.03.2017 року було розглянуто 122 справи про право-
порушення на ринку цінних (накладено штрафних санк-
цій у розмірі 2711500,00 грн.), 2 справи про правопору-
шення у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 
або фінансуванню тероризму (3 400, 00 грн.).

Було винесено 115 Розпоряджень про усунення пору-
шень законодавства про цінні папери.

Складено 13 актів про правопорушення на ринку цін-
них паперів та 1 акт про правопорушення у сфері запо-
бігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом або фінансуванню теро-
ризму.

За звітний період від юридичних та фізичних осіб на-
дійшло 14 платіжних доручень про сплату штрафних 
санкцій на суму 66449, 00 грн.

За звітний період з 16.03.2017 по 31.03.2017 р. у відді-
лі фінансового моніторингу : 

Триває 3 планові перевірки суб’єктів первинного фі-

нансового моніторингу щодо дотримання вимог законо-
давства у сфері запобігання та протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення.

Завершено 1 позапланову та 6 планових перевірок 
суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо до-
тримання вимог законодавства у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінан-
суванню розповсюдження зброї масового знищення 
(складено Акти про відсутність).

Складено 1 Акт про правопорушення на ринку цінних 
паперів.

Розглянуто 2 справи про правопорушення у відношен-
ні суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Направлено 1 пакет документів до ЦА для прийняття 
рішення щодо анулювання ліцензій на здійснення про-
фесійної діяльності на ринку цінних паперів.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «БоГУСЛАВСЬКИй РАйАГРоТЕХ-
СЕРВІС», 05489187, вул. Миколаївська, 129-А, м. Богуслав, Київська, 
09700, (045261) 5-11-49.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 04.04.2017.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 05489187.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «МВ ГРУПП», 36376656.

5. Інформація про загальні збори: 06.04.2016, чергові
Перелік питань , що виносяться на голосування, згідно з порядком денним 

(ПОРЯДОК ДЕННИЙ): 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря за-
гальних акціонерних зборів. 2. Звіт Правління про результати фінансово-
господарської діяльності товариства у 2015 році. 3. Звіт Наглядової ради за 
2015 рік. 4. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік. 5. Прийняття рішення за насідка-
ми розгляду звіту правління , звіту Наглядової ради та Звіту Ревізійної комісії.6. 
Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік. 7. Затверджен-
ня основних напрямків Діяльності товариства у 2016 році. Особа, що iнiцiювала 
проведення загальних зборiв та подавала пропозицiї до перелiку питань по-
рядку денного - виконавчий орган товариства. Результати розгляду питань по-
рядку денного - рiшення по всiм питанням затвердженi одноголосно.

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 207 223
Основні засоби (за залишковою вартістю) 200 211
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 7 8
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 4
Власний капітал 5 11
Статутний капітал 1964 1964
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1959 -1953
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 10 10
Поточні зобов’язання і забезпечення 192 202
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 7854583 7854583
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

0 0

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

0 0

ПоВІдомЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ АКцІоНЕР-
НЕ ТоВАРИСТВо «СТРАХоВА ГРУПА «Ю.БІ.Ай»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента – Приватне акціонерне то-
вариство;

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 31113488;
1.4. Місцезнаходження емітента – 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, 

оф. 708;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (044) 237-03-08 (09);
1.6. Електронна поштова адреса емітента – office@ubi.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації – www.ubi.ua;
1.8. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. Текст повідомлення 

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-
но повно-
важення)

Посада Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

наймену-
вання 

юридичної 
особи

Паспортні дані 
фізичної особи 
або ідентифіка-

ційний код за 
ЄДРПОУ 

юридичної особи

Розмір 
частки 

в 
статут-
ному 

капіталі 
емітен-

та (у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
04.04.2017 Обрано Член 

Наглядо-
вої ради

Людвічук 
Микола 

Володими-
рович

Згода на 
розкриття 

паспортних даних 
не надана

0

Зміст інформації:
Посадова особа перебувала на посаді 6 років (з 01.06.10р.). Посадова 
особа обрана на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів (Протокол 
№ 23 від 04.04.2017 р.) у зв’язку зі збільшенням складу Наглядової Ради 
Товариства. Людвічука Миколу Володимировича обрано на посаду Чле-
на Наглядової ради. Обрано на строк передбачений Статутом Товари-
ства. Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини немає. 
Iншi посади, якi обіймала особа протягом останніх п’яти років: Перший 
заступник голови Правління Укоопспілки.
04.04.2017 Обрано Член 

Наглядо-
вої ради

Кандиба 
Марта 

Іванівна

Згода на розкрит-
тя паспортних да-

них не надана

0

Зміст інформації:
Посадова особа обрана на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів 
(Протокол № 23 від 04.04.2017 р.) у зв’язку зі збільшенням складу На-
глядової Ради Товариства. Кандибу Марту Іванівну обрано на посаду 
Члена Наглядової ради. Обрано на строк передбачений Статутом Това-
риства. Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини немає. 
Iншi посади, якi обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова 
Правління Волинської обласної спілки споживчих товариств.
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«БЕТоН»

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 
«Бетон»

2.Код за ЄДРПОУ: 30661791
3.Місцезнаходження: 39609, Полтавська обл., м.Кременчук, вул. 

Свіштовська, 9
4.Міжміський код, телефон та факс: 0675314072
5.Електронна поштова адреса: 0675303317@mail.ru
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.beton.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бетон» (протокол 
від 05.04.17 р.) у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень:

1. Припинено повноваження:
- Голови Наглядової ради Міхалевича Віктора Петровича, паспорт КО 

723187 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
13.11.07 р. На посаді перебував з 30.04.14 р. по 05.04.17 р. Розмір пакета 
акцій ПрАТ «Бетон» - 100 акцій на загальну суму 1000,00 грн., що стано-
вить 0,13355% в статутному капіталі емітента;

- члена Наглядової ради Березняк Леоніда Івановича, паспорт КН 
488266 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
18.11.97 р. На посаді перебував з 30.04.14 р. по 05.04.17 р. Розмір пакета 
акцій ПрАТ «Бетон» - 410 акцій на загальну суму 4100,00 грн., що стано-
вить 0,54756% в статутному капіталі емітента;

- члена Наглядової ради Макарової Валентини Миколаївни, паспорт 
КО 359599 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
20.02.02 р. На посаді перебувала з 30.04.14 р. по 05.04.17 р. Акціями То-
вариства не володіє.

2. Обрано строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) 
членів Наглядової ради:

- Міхалевич Віктор Петрович, паспорт КО 723187 Автозаводським РВ 
КМУ УМВС України в Полтавській обл. 13.11.07 р. Протягом останніх 5 ро-
ків займав наступні посади: з 25.02.94 р. – керівник тресту КП трест «Кре-
менчукнафтохімбуд»; з 21.04.11 р. Голова Наглядової ради ПрАТ «Бетон». 
Член Наглядової ради є акціонером ПрАТ «Бетон», не є представником ак-
ціонера (групи акціонерів) ПрАТ «Бетон», не є незалежним директором. 
Розмір пакета акцій ПрАТ «Бетон» - 100 акцій на загальну суму 1000,00 грн., 
що становить 0,13355% в статутному капіталі емітента;

- Березняк Леонід Іванович, паспорт КН 488266 Автозаводським РВ 
КМУ УМВС України в Полтавській обл. 18.11.97 р. Протягом останніх 5 ро-
ків займав наступні посади: з 12.11.96р. – трест «КНХБ», головний інже-
нер; з 21.04.11 р. член Наглядової ради ПрАТ «Бетон». Член Наглядової 
ради є акціонером ПрАТ «Бетон», не є представником акціонера (групи 
акціонерів) ПрАТ «Бетон», не є незалежним директором. Розмір пакета 
акцій ПрАТ «Бетон» - 410 акцій на загальну суму 4100,00 грн., що стано-
вить 0,54756% в статутному капіталі емітента;

- Макарова Валентина Миколаївна, паспорт КО 359599 Автозавод-
ським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 20.02.02 р. Протягом 
останніх 5 років займала наступні посади: з 01.01.11 р. – ТОВ «КНХБ-
інвест», начальник кошторисно-договірного відділу; з 30.04.14 р. член На-
глядової ради ПрАТ «Бетон». 

Член Наглядової ради не є акціонером ПрАТ «Бетон», є представни-
ком акціонера Колективне підприємство трест «Кременчукнафтохімбуд» 
(код ЄДРПОУ 01270724, м.Кременчук, вул.Жовтнева, 8/18, володіє про-
стими іменними акціями – 67166 шт.), не є представником групи акціонерів 
ПрАТ «Бетон», не є незалежним директором. Акціями Товариства не во-
лодіє.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Бетон» (протокол №4 від 05.04.17 р.) 
обрано Головою Наглядової ради ПрАТ «Бетон» Міхалевича Віктора Пе-
тровича, паспорт КО 723187 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в 
Полтавській обл. 13.11.07 р. Протягом останніх 5 років займав наступні 
посади: з 25.02.94 р. – керівник тресту КП трест «Кременчукнафтохімбуд»; 
з 21.04.11 р. Голова Наглядової ради ПрАТ «Бетон». Розмір пакета акцій 
ПрАТ «Бетон» - 100 акцій на загальну суму 1000,00 грн., що становить 
0,13355% в статутному капіталі емітента. Всі посадові особи непогашеної 
судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері 
господарської, службової діяльності, не мають.

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

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

2. Найменування посади директор _____________ міхалевич В.В.
( підпис ) М.П. ( ініціали та прізвище керівника ) 05.04.2017 

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ТоРГоВо-ВИРоБНИЧЕ ПІдПРИЄм-
СТВо «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 неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
05.04.2017 р. Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства 

«Торгово-виробниче підприємство«ПОЗНЯКИ»прийнято рішення про змі-
ну складу посадових осіб емітента,а саме:

- припинено повноваження Голови Правління Новицької Лідії Петрів-
ни (паспорт СО 394795 11.05.2000р. Харківське РУГУ МВС України в 
м. Києві) за рішенням Наглядової ради. Володіє часткою у статутному ка-
піталі емітента у розмірі 1 529 787 акцій, що складає 45,1568%. Обіймала 
дану посаду з 19.03.2014р.; непогашених судимостей за корисливі та по-
садові злочини не має.

- припинено повноваження члена Правління Рогози Володимира 
Олексійовича (паспорт СН 425764 18.02.1997р. Харківським РУГУ МВС 
України в м. Києві), за рішенням Наглядової ради. Володіє часткою у ста-
тутному капіталі емітента у розмірі 136 115 акцій, що складає 4,0179%. 
Обіймав дану посаду з 19.03.2014р.; непогашених судимостей за корисли-
ві та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Правління Новицького Богдана 
В’ячеславовича (паспорт СН 761785 05.04.1998р. Харківське РУГУ МВС 
України в м. Києві), за рішенням Наглядової ради. Володіє часткою у ста-
тутному капіталі емітента у розмірі володіє 556 502 акціями, що складає 
16,427%. Обіймав дану посаду з 19.03.2014р.; непогашених судимостей 
за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи нікого 
не призначено.

- припинено повноваження члена Правління Прокопенко Орести Ми-
хайлівни (паспорт СО 996765 22.07.2002р. Дарницьке РУГУ МВС України 
в м. Києві), за рішенням Наглядової ради. Часткою у статутному капіталі 
емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 19.03.2014р.; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої 
особи нікого не призначено.

- припинено повноваження члена Правління Легуши Тетяни Олексі-
ївни (паспорт СН номер 136891 виданий 11.06.1996 р. Харківським РУ ГУ 
МВС України в м. Києві), за рішенням Наглядової ради. Часткою у статут-
ному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 19.03.2017р.; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду Голову Правління Новицьку Лідію Петрівну (пас-
порт СО 394795 11.05.2000р. Харківське РУГУ МВС України в м. Києві) за 
рішенням Наглядової ради. Володіє часткою у статутному капіталі емітен-
та у розмірі 1 529 787 акцій, що складає 45,1568%. Особу призначено на 
три роки. До призначення протягом останніх п’яти років займала наступні 
посади: Голова Правління ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», заступник директора 
магазина «Славутич», заступник директора Універсаму №8, заступник ди-
ректора Універсаму №15, в. о. директора №15, директор Універсаму №15, 
заступник директора Універсаму №30, в. о. директора №30, директор Уні-
версаму №30, голова Правління ВАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ»; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Правління Легушу Тетяну Олексіївну (паспорт 
СН номер 136891 виданий 11.06.1996 р. Харківським РУ ГУ МВС України в 
м. Києві), за рішенням Наглядової ради. Часткою у статутному капіталі емі-
тента не володіє. Особу призначено на три роки. До призначення протягом 
останніх п’яти років займала наступні посади: член Правління ПАТ «ТВП 
«ПОЗНЯКИ», заступник головного бухгалтера ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ»; не-
погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Правління Юрківського Віктора Івановича 
(паспорт СО номер 857139 виданий 08.11.2001р. Дніпровським РУ ГУ 
МВС України в м. Києві), за рішенням Наглядової ради. Часткою у статут-
ному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на три роки. До при-
значення протягом останніх п’яти років займав наступні посади: 
ТОВ «Крона-2» головний інженер, ТОВ «Дарна плюс» головний інженер, 
ПАТ «ТВП «Позняки» електромеханік по торг. та хол. устаткуванню; непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

титься у повідомленні, та визнає,що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством. Голова Правління Новицька Л.П.підпис, м. п. 05.04.2017 р.
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Шановні акціонери

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА 

«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»!
(Код за ЄДРПОУ: 00191329)

Місцезнаходження: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», що знаходиться за адресою: 50029, м. Кри-
вий Ріг, вул. Конституційна, 5 (надалі – «Товариство») повідомляє, що 
відповідно до пропозиції акціонера та рішення Наглядової ради Това-
риства від 03.04.2017 (щодо включення пропозицій акціонера до про-
екту порядку денного) до проекту порядку денного річних загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (надалі – Загальні 
збори), які відбудуться «20» квітня 2017 р., об 11 год. 00 хв., у при-
міщенні адміністративно-побутового комбінату шахти «ЮВІЛЕй-
НА» (актова зала) за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, 
вул. Конституційна,11 (повідомлення про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» опубліковане у 
друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку «Відомості НКЦПФР» від 15.03.2017 №50 (2555)) внесено 
зміни шляхом доповнення проекту порядку денного річних загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» наступним питанням:

«19. Про надання згоди на вчинення (укладення) Товариством 
значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість».

Таким чином, порядок денний Загальних зборів, які відбудуться 
20.04.2017 року наступний:

ПоРЯдоК дЕННИй ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ
Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.1. 
Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товари-2. 

ства.
Про затвердження (схвалення) рішення Наглядової ради То-3. 

вариства про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосу-
вання.

Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.4. 
Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 5. 

2016 рік.
Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.6. 
Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.7. 
Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 8. 

за 2016 рік.
Про прийняття рішення про припинення повноважень членів 9. 

Наглядової ради Товариства.
Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради 10. 

Товариства.
Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укла-11. 

датимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з 
членами Наглядової ради Товариства.

Про прийняття рішення про припинення повноважень членів 12. 
Ревізійної комісії Товариства.

Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії 13. 
Товариства.

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що 14. 
укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Ревізійної комісії Товариства.

Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», 15. 
шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціоне-16. 
рів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затверджен-
ня його в новій редакції.

Про внесення змін до Положення про Інформаційну політику 17. 
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження 
його в новій редакції.

Про схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є за-18. 
інтересованість.

Про надання згоди на вчинення (укладення) Товариством зна-19. 
чних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativnye-dokumenty-sb/

Наглядова рада Товариства
Генеральний директор
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»  о.С. Батарєєв 

Шановні акціонери

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА 

«ЄВРАЗ дНІПРоВСЬКИй мЕТАЛУРГІйНИй 
ЗАВод»!

(код за ЄДРПОУ: 05393056)
Місцезнаходження: Україна, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», що знаходить-
ся за адресою: 49064, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3 (надалі – «То-
вариство») повідомляє, що відповідно до пропозиції акціонера та рі-
шення Наглядової ради Товариства від 03.04.2017 (щодо включення 
пропозицій акціонера до проекту порядку денного) до проекту поряд-
ку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» 
(надалі – Загальні збори), які відбудуться «19» квітня 2017 р., о 
09  год. 00 хв., у приміщенні клубу (актова зала) за адресою: 49000, 
м. дніпро, вул. Коксохімічна, 1 (повідомлення про проведення річ-
них загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» опубліковане у 
друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку «Відомості НКЦПФР» від 15.03.2017 №50 (2555)) внесено 
зміни шляхом доповнення проекту порядку денного річних загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» наступним питанням :

«20. Про надання згоди на вчинення (укладення) Товариством 
значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість».

Таким чином, порядок денний Загальних зборів, які відбудуться 
19.04.2017 року наступний:

ПоРЯдоК дЕННИй ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ
Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.1. 
Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товари-2. 

ства.
Про затвердження (схвалення) рішення Наглядової ради То-3. 

вариства про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосу-
вання.

Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.4. 
Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 5. 

2016 рік.
Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 6. 

2016 рік.
Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.7. 
Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 8. 

за 2016 рік.
Про прийняття рішення про припинення повноважень членів 9. 

Наглядової ради Товариства.
Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради 10. 

Товариства.
Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укла-11. 

датимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з 
членами Наглядової ради Товариства.

Про прийняття рішення про припинення повноважень членів 12. 
Ревізійної комісії Товариства.

Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії 13. 
Товариства.

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що 14. 
укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Ревізійної комісії Товариства.

Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом 15. 
викладення та затвердження його в новій редакції.

Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціоне-16. 
рів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в 
новій редакції.

Про внесення змін до Положення про Інформаційну політику 17. 
ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в но-
вій редакції.

Про схвалення значних правочинів.18. 
Про схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є за-19. 

інтересованість.
Про надання згоди на вчинення (укладення) Товариством знач-20. 

них правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativnye-dokumenty/.

Наглядова рада Товариства
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНIЯ "ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 00130760
3. Місцезнаходження 58000, м. Чернiвцi, Прутська, 23-А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0372) 524-245 (0372) 584-996

5. Електронна поштова адреса kanc@obl.cv.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://oblenergo.cv.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 

04.04.2017 р.( Протокол № 27) припинено повноваження членiв Наглядової 
ради Товариства у повному складi, зокрема Голови Наглядової ради, члена 
Наглядової ради - Лавренка Миколи Миколайовича. Посадова особа є 
акцiонером Товариства, яка володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 
2 шт, що складає 0,000003% в статуному капiталi емiтента. Посадова особа 
не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керую-
чись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персо-
нальних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди 
про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Строк перебування на 
данiй посадi – з 12.04.2016 р. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р.( Протокол № 27) припинено повноваження членiв Наглядової 
ради Товариства у повному складi, зокрема Заступника Голови Наглядової 
ради, члена Наглядової ради - Зоммера Анатолiя Еммануїлович. Посадова 
особа є акцiонером Товариства, яка володiє простими iменними акцiями в 
кiлькостi 2 шт, що складає 0,000003% в статуному капiталi емiтента. Поса-
дова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про 
захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа 
не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Строк пере-
бування на данiй посадi – з 12.04.2016 р. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р.( Протокол № 27) припинено повноваження членiв Наглядової 
ради Товариства у повному складi, зокрема члена Наглядової ради - Уколо-
ва Євгена Вiталiйовича. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка 
володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000003% 
в статуному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї Укра-
їни та ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Строк перебування на данiй посадi – з 12.04.2016 р. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р.( Протокол № 27) припинено повноваження членiв Наглядової 
ради Товариства у повному складi, зокрема члена Наглядової ради -Глазо-
вої Ольги Валерiанiвни. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка 
володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000003% 
в статуному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї Укра-
їни та ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Строк перебування на данiй посадi – з 12.04.2016 р. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р.( Протокол № 27) припинено повноваження членiв Наглядової 
ради Товариства у повному складi, зокрема члена Наглядової ради - Кот-
ченка Олександра Онуфрiйовича. Посадова особа є акцiонером Товари-
ства, яка володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 
0,000003% в статуному капiталi емiтента. Посадова особа не має непога-
шених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 
Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персональних да-
них» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкрит-
тя iнформацiї щодо даних паспорта. Строк перебування на данiй посадi – з 
12.04.2016 р. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р.( Протокол № 27) припинено повноваження членiв Наглядової 
ради Товариства у повному складi, зокрема члена Наглядової ради - Джа-
фарової Олени Анатолiївни. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка 
володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000003% 
в статуному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї Укра-
їни та ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 

01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Строк перебування на данiй посадi – з 12.04.2016 р. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р.( Протокол № 27) припинено повноваження членiв Наглядової 
ради Товариства у повному складi, зокрема члена Наглядової ради - Жеже-
ра Анатолiя Iвановича. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка 
володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000003% 
в статуному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї Укра-
їни та ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Строк перебування на данiй посадi – з 12.04.2016 р. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р.( Протокол № 27) припинено повноваження членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства у повному складi, зокрема Голови Ревiзiйної комiсiї, Члена 
Ревiзiйної комiсї - Федорко Анастасiї Миколаївни. Посадова особа не володiє 
часткою у статутному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї 
України та ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI 
вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Строк перебування на данiй посадi – з 12.04.2016 р. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р.( Протокол № 27) припинено повноваження членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства у повному складi, зокрема члена Ревiзiйної комiсї - Ак-
сьонової Наталiї Михайлiвни. Посадова особа не володiє часткою у статут-
ному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та  
ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Строк перебування на данiй посадi – з 12.04.2016 р. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р.( Протокол № 27) припинено повноваження членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства у повному складi, зокрема члена Ревiзiйної комiсї - Аза-
рової Iрини Олегiвни. Посадова особа не володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та  
ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Строк перебування на данiй посадi – з 12.04.2016 р. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р.( Протокол № 27) припинено повноваження членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства у повному складi, зокрема члена Ревiзiйної комiсї - Сазо-
нової Тетяни Вiкторiвни. Посадова особа не володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 
Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Строк перебування на данiй посадi – з 12.04.2016 р. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р. ( Протокол № 27) обрано членом Наглядової ради - Лавренка 
Миколу Миколайовича. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка 
володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000003% 
в статуному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї Укра-
їни та ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» 
та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради оби-
раються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства на 
строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. Протягом останнiх 5-ти рокiв 
обiймав наступнi посади: Перший Вiце-Президент ТОВ «ВС Енерджi 
Iнтернейшнл Україна» (2012-2015 рр.), Президент ТОВ «ВС Енерджi 
Iнтернейшнл Україна» (2015-2017 рр.).

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р. ( Протокол № 27) обрано членом Наглядової ради - Зоммера 
Анатолiя Еммануїловича. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка 
володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000003% 
в статуному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї Укра-
їни та ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» 
та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради оби-
раються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства на 
строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. Протягом останнiх 5-ти рокiв 
обiймав посаду Вiце-Президента з розвитку енергетики в ТОВ «ВС Енерджi 
Iнтернейшнл Україна» (2012-2017 рр.).

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р. ( Протокол № 27) обрано членом Наглядової ради - Уколова 

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “ЕНЕРГоПоСТАЧАЛЬНА КомПАНIЯ “ЧЕРНIВцIоБЛЕНЕРГо”
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Євгена Вiталiйовича. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка володiє 
простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000003% в стату-
ному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 
Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» 
та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради оби-
раються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства на 
строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. Протягом останнiх 5-ти рокiв 
обiймав наступнi посади: директор департаменту безпеки в ТОВ «ВС 
Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2012-2016 рр.), директор департаменту 
фiзичного захисту i охорони в ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» 
(2016-2017 рр.)

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р. ( Протокол № 27) обрано членом Наглядової ради - Глазову 
Ольгу Валерiанiвну. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка володiє 
простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000003% в стату-
ному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та  
ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» 
та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради оби-
раються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства на 
строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. Протягом останнiх 5-ти рокiв 
обiймала посаду директора департаменту корпоративних вiдносин та 
приватизацiї в ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2012-2017 рр.).

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р. ( Протокол № 27) обрано членом Наглядової ради - Котченка 
Олександра Онуфрiйовича. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка 
володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000003% 
в статуному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї Укра-
їни та ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» 
та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради оби-
раються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства на 
строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. Протягом останнiх 5-ти рокiв 
обiймав наступнi посади: начальник вiддiлу експлуатацiї мереж 35 кВ та 
вище в ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2012-2015 рр.), начальник 
вiддiлу експлуатацiї в ПАТ «Пiвденна генеруюча компанiя» (2015-2017 рр.).

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р. ( Протокол № 27) обрано членом Наглядової ради - Джафаро-
ву Олену Анатолiївну. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка володiє 
простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000003% в стату-
ному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та  
ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» 
та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради оби-
раються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства на 
строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. Протягом останнiх 5-ти рокiв 
обiймала наступнi посади: директора з економiки в УIСП ТОВ «Венето» 
(2012-2013 рр.), директор департаменту регуляторної полiтики в ТОВ «ВС 
Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2013-2017 рр.).

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р. ( Протокол № 27) обрано членом Наглядової ради - Жежера 
Анатолiя Iвановича. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка володiє 
простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000003% в стату-
ному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 
14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» 
та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради оби-
раються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства на 
строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. Протягом останнiх 5-ти рокiв 
обiймав посаду начальника вiддiлу монiторингу енергозбутової дiяльностi в 
ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2012-2017 рр.).

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р. ( Протокол № 27) обрано членом Ревiзiйної комiсiї - Шмат Ка-
терину Петрiвну. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 
Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.) посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо 
даних паспорта.Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» та По-
ложення про Ревiзiйну комiсiю Товариства члени Ревiзiйної комiсiї обира-
ються Загальними зборами акцiонерiв Товариства термiном на 3 (три) роки. 

Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Протя-
гом останнiх 5-ти рокiв обiймала наступнi посади: фахiвець вiддiлу тендер-
ного супроводження i аналiзу цiн в економiчному департаментi в ТОВ «ВС 
Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2012-2015 рр.), начальник вiддiлу тендер-
ного супроводження i аналiзу цiн в економiчному департаментi в ТОВ «ВС 
Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2015-2017 рр.)

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р. ( Протокол № 27) обрано членом Ревiзiйної комiсiї - Аксьонову 
Наталiю Михайлiвну. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 
Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.) посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо 
даних паспорта .Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» та 
Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства члени Ревiзiйної комiсiї обира-
ються Загальними зборами акцiонерiв Товариства термiном на 3 (три) роки. 
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Протя-
гом останнiх 5-ти рокiв обiймала посаду провiдного економiста вiддiлу 
внутрiшнього аудиту департаменту внутрiшнього контролю ТОВ «ВС 
Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2012-2017 рр.).

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р. ( Протокол № 27) обрано членом Ревiзiйної комiсiї - Азарову 
Iрину Олегiвну. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та 
ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.) посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо 
даних паспорта .Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» та 
Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства члени Ревiзiйної комiсiї обира-
ються Загальними зборами акцiонерiв Товариства термiном на 3 (три) роки. 
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Протя-
гом останнiх 5-ти рокiв обiймала наступнi посади: головний фахiвець 
планово-економiчного вiддiлу в ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» 
(2012-2015 рр.), начальник вiддiлу операцiйного контролю в ТОВ «ВС 
Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2015- 2017 рр.)

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р. ( Протокол № 27) обрано членом Ревiзiйної комiсiї - Холодову 
Оксану Якiвну. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та 
ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.) посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо 
даних паспорта. Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» та 
Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства члени Ревiзiйної комiсiї обира-
ються Загальними зборами акцiонерiв Товариства термiном на 3 (три) роки. 
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Протя-
гом останнiх 5-ти рокiв обiймала посаду заступника головного бухгалтера в 
ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2012- 2017 рр.)

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р. ( Протокол № 27) обрано членом Ревiзiйної комiсiї - Сазонову 
Тетяну Вiкторiвну. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 
14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.) посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо 
даних паспорта. Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» та 
Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства члени Ревiзiйної комiсiї обира-
ються Загальними зборами акцiонерiв Товариства термiном на 3 (три) роки. 
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Протя-
гом останнiх 5-ти рокiв обiймала посаду начальника вiддiлу по роботi з пер-
соналом в ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2012-2017 рр.).

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р. обрано Головою Наглядової ради - Лавренка Миколу Микола-
йовича. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка володiє простими 
iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000003% в статуному 
капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та 
ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта.Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» 
та Положення про Наглядову раду Товариства, Голова Наглядової ради оби-
рається Наглядовою радою Товариства з числа членiв Наглядової ради до 
переобрання. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: Перший 
Вiце-Президент ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2012-2015 рр.), 
Президент ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2015-2017 рр.).

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р. обрано Заступником Голови Наглядової ради - Зоммера 
Анатолiя Еммануїловича. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка 
володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000003% 
в статуному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї Укра-
їни та ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта.Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» 
та Положення про Наглядову раду Товариства, Заступник Голови Наглядо-
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вої ради обирається Наглядовою радою Товариства з числа членiв Нагля-
дової ради до переобрання. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посаду 
Вiце-Президента з розвитку енергетики в ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл 
Україна» (2012-2017 рр.).

Рiшенням Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 
04.04.2017 р. обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства - Аксьонову 
Наталiю Михайлiвну. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та 
ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.) посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо 
даних паспорта. Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» та 
Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Голова Ревiзiйної комiсiї оби-
рається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд 

кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї до переобрання. Посадова особа не 
володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Протягом останнiх 5-ти 
рокiв обiймала посаду провiдного економiста вiддiлу внутрiшнього аудиту 
департаменту внутрiшнього контролю ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Укра-
їна» (2012-2017 рр.).

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 Лозовський олександр Анатолiйович
Голова Правлiння (підпис)М.П. (ініціали та прізвище керівника) 

05.04.2017(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство 
«Київський деревообробний комбiнат»

2. Код за ЄДРПОУ 05421634
3. Місцезнаходження 01013 м.Київ вул.Деревообробна, 5
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 467-70-34 (044) 467-70-34
5. Електронна поштова адреса kyiv-dok@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.kyivdok.at24.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
05.04.2017р. відбулися зміни в складі посадових осіб на підставі рішен-

ня загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Київський дере-
вообробний комбiнат», а саме:

- припинено повноваження голови Правління Волкової Антонiни 
Леонiдiвни на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 
05.04.2017р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Осо-
ба перебувала на посаді з 23.02.2016р. Особа часткою в статутному 
капiталi товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Правління Пелешенко Алли Григорiвни 
на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 05.04.2017р.). 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа перебувала 
на посаді з 01.12.2005р. Особа часткою в статутному капiталi товариства 
не володiє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має.

- припинено повноваження члена Правління Родiної Юлiї Олександрiвни 
на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 05.04.2017р.). 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа перебувала 
на посаді з 01.12.2005р. Особа часткою в статутному капiталi товариства 
не володiє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має.

- припинено повноваження голови Наглядової ради Набокiної Нiни 
Андрiївни на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 
05.04.2017р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Осо-
ба перебувала на посаді з 25.04.2014р. Розмiр пакета акцiй, яким володiє 
особа – 0,008180% вiд статутного капiталу товариства. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Данiлова Максима 
Олексiйовича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол 
від 05.04.2017р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Особа перебувала на посаді з 25.04.2014р. Розмiр пакета акцiй, яким 
володiє особа – 0,022848% вiд статутного капiталу товариства. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства з обме-
женою вiдповiдальнiстю «Новострой Iнвест» (код за ЄДРПОУ: 36134785, 
мiсцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд.10) на підставі 
рішення загальних зборів товариства (протокол від 05.04.2017р.). Особа 
перебувала на посаді з 25.04.2014р. Розмiр пакета акцiй, яким володiє осо-
ба – 72,338189% вiд статутного капiталу товариства. 

- припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Данiлова Максима 
Олексiйовича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол 
від 05.04.2017р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Особа перебувала на посаді з 25.04.2014р. Розмiр пакета акцiй, яким 
володiє особа – 0,022848% вiд статутного капiталу товариства. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Ткаченко Ольги 
Степанiвни на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 
05.04.2017р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Осо-

ба перебувала на посаді з 26.12.2008р. Розмiр пакета акцiй, яким володiє 
особа – 0,000705% вiд статутного капiталу товариства. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано з 06.04.2017 року на посаду директора Волкову Антонiну 
Леонiдiвну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 
05.04.2017р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. По-
садову особу обрано строком на три роки. До обрання особа займала по-
сади: менеджер, голова Наглядової ради, голова Правління. Особа част-
кою в статутному капiталi товариства не володiє. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена та голови Наглядової ради Бродського Юрія 
Михайловича на підставі рішення загальних зборів та рішення Наглядової 
ради товариства (протокол загальних зборів від 05.04.2017р., протокол На-
глядової ради від 05.04.2017р.). Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займа-
ла посади: виконавчий директор, член редакційної ради, заступник 
директора з зовнішньо-економічної діяльності. Особа часткою в статутно-
му капiталi товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціоне-
ра ТОВ «НОВОСТРОЙ ІНВЕСТ», код за ЄДРПОУ 36134785.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Набокіну Ніну Андріївну на 
підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 05.04.2017р.). 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано 
строком на 3 роки. До обрання особа займала посади: фахівець з корпора-
тивного управління, заступник голови ревізійної комісії. Розмiр пакета акцiй, 
яким володiє особа – 0,008180% вiд статутного капiталу товариства. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Особа є акціонером.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Данілова Максима Олексійо-
вича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 
05.04.2017р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Осо-
бу обрано строком на 3 роки. До обрання, протягом останніх п’яти років, 
особа була самозайнятою (фізичною особою – підприємцем.). Розмiр паке-
та акцiй, яким володiє особа – 0,022848% вiд статутного капiталу товари-
ства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Особа є акціонером.

- обрано на посаду члена та голови Ревізійної комісії Рог Вікторію Ана-
толіївну на підставі рішення загальних зборів та рішення Ревізійної комісії 
товариства (протокол загальних зборів від 05.04.2017р., протокол Ревізій-
ної комісії від 05.04.2017р.). Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала 
посади: фінансовий директор, голова ревізійної комісії. Особа часткою в 
статутному капiталi товариства не володiє. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Ревізійної комісії Олексійчука Романа Вади-
мовича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 
05.04.2017р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Осо-
бу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала посади: економіст 
з фінансової роботи, директор. Особа часткою в статутному капiталi това-
риства не володiє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Ревізійної комісії Коваль Вікторію Сергіївну на 
підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 05.04.2017р.). 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано 
строком на 3 роки. До обрання особа займала посади: головний бухгалтер. 
Особа часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Голова Правління Волкова Антоніна Леоні-
дівна

(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 05.04.2017 (дата)

ПУБЛІЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КИЇВСЬКИй дЕРЕВооБРоБНИй КомБIНАТ»
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКцIо НЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ЕНЕРГо-
БАНК», 19357762 04071, м. Київ, 
Воздвиженська, 56 (044)2016923

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

05.04.2017

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

www.energobank.com.ua

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

Аудиторська перевірка не 
проводилася.

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

Банк знаходиться в процесі 
ліквідації. Ліквідацію здійснює 
Фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звiтного (2016) та 
попереднього (2015) рокiв рiшення 
щодо виплати дивiдендiв не 
приймались.

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
“СТРАХоВА КомПАНIЯ  

“ЮНIСоН СТРАХУВАННЯ”
Річна інформація емітентів,  

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ", 
32942598м. Київ , Печерський, 01601, 
мiсто Київ, площа Спортивна, 
будинок 1А 044 342-46-24,

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

05.04.2017

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

www.unison-insurance.com.ua

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «дНIПРЯНКА»

2. Код за ЄДРПОУ: 01565276
3. Місцезнаходження: 08132, м. Вишневе, вул. Першотравнева, 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00 , (044) 496-32-00 
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Протоколом № 06-2017 рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ 

«ДНIПРЯНКА» 03.04.2017 р. було прийнято рiшення попередньо надати 
згоду на вчинення Товариством в ходi поточної господарської дiяльностi 
протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв Товариства 
значних правочинiв, у тому числi, але не виключно правочинiв, пов’язаних 
з укладенням та/або пролонгацiєю кредитних договорiв та/або внесенням 
змiн до умов кредитних договорiв, укладених Товариством, депозитних 
договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв 
застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, 

поставки, укладення договорiв придбання та вiдчуження обладнання, 
договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого 
майна Товариства, укладення договорiв придбання/продажу сировини, 
матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладен-
ням мирових угод, будь-яких iнших господарських договорiв, за якими То-
вариство виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн граничною сукуп-
ною вартiстю 3 849,2 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину 
(правочинiв) є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової 
вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Това-
риства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих 
коливань курсу гривнi до iноземних валют. Вартiсть активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 35377 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 10,88%. За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 3 551 734, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 3 551 249, кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення: «За» 
- 3 551 249 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв вiд загальної 
кiлькостi, «Проти» - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв вiд загаль-
ної кiлькостi голосуючих акцiй.

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  Владович В.Ю.
04.04.2017

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ДНIПРЯНКА»
2. Код за ЄДРПОУ: 01565276
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Першотравнева, 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00, (044) 496-32-00
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://fozzy.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Протоколом № 07-2017 Наглядової ради ПРАТ «ДНІПРЯНКА» вiд 

04.04.2017 р. вирішили у зв'язку із рішенням Загальних зборів акціоне-
рів Товариства від 03.04.2017 р. про переобрання складу Наглядової 
ради обрати Головою Наглядової ради Товариства Костельмана Воло-
димира Михайловича (паспорт серiї АН № 085677, виданий Ленiнським 
РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 20.01.2003 р.). Обрано 

на 3 роки, до переобрання Загальними зборами акцiонекрiв. Особа 
володiє 1 (однiєю) простою iменною акцiєю, що становить 0% статут-
ного капiталу емiтента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимостi. 
Iншi посади, що займає особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова 
Наглядової ради ПАТ «ХОЛДИНГ IНВЕСТ»; Голова Наглядової ради 
ПАТ «ФОЗЗI ГРУП»; Голова Наглядової ради ПАТ «РIТЕЙЛ IНВЕСТ»; 
Голова Наглядової ради ПАТ «РIТЕЙЛ КАПIТАЛ»; Голова Наглядової 
ради ПАТ «БЕНЕФIТ»; Член Наглядової ради ПАТ «АВАНСАР»; Голо-
ва Наглядової ради ПРАТ «ФОРА РIТЕЙЛ»; Голова Наглядової ради 
ПРАТ «ЕКСПАНСIЯ РIТЕЙЛ», Голова Наглядової ради ПРАТ «СIЛЬПО 
РIТЕЙЛ»; Голова Наглядової ради ПРАТ «ФОЗЗI РIТЕЙЛ»; Голова На-
глядової ради ПРАТ «ГУД ФУД ПЛЮС», Голова Наглядової ради 
ПРАТ «ПРОДМАГТОРГ»; Голова Наглядової ради ПРАТ «УВК УКРАЇ-
НА»; Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ДНIПРЯНКА»; Генеральний директор ПРАТ «ФОЗЗI ГРУП», 
Голова Спостережної ради ПАТ «БАНК ВОСТОК», Генеральний дирек-
тор АТ «ФОЗЗI ГРУП»

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  Владович Василь Юрiйович
05.04.2017

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «дНIПРЯНКА»
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ПоВIдомЛЕННЯ ПРо ВИНИКНЕННЯ оСоБЛИВоЇ IНфоРмАцIЇ ПРо 
ЕмIТЕНТА 

Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «КИЇВСЬКИй РАдIоЗАВод»
Органiзацiйно-правова форма акцiонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 30722314
Адреса мiсцезнаходження 02099, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9
Телефон емiтента (044) 566-85-20
Електронна поштова адреса 
емiтента

vatkrz@bigmir.net

Адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка додатково використовується 
емiтентом для розкриття iнформацiї: 30722314.smida.gov.ua
Вид особливої iнформацiї: змiна складу посадових осiб
04.04.2017 р. загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного то-
вариства «Київський радiозавод» (надалi – Товариство) були прийнятi 
рiшення щодо змiни складу посадових осiб:
Припинено повноваження посадової особи – Голова Наглядової ради Го-
луб Олександр Юрiйович (особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо паспортних даних). Припинено повноваження в зв'язку з припинен-
ням повноважень Голови та членiв наглядової ради товариства. Особа не 
володiє акцiями та часткою у статутному капiталi Товариства. Непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини особа немає. Особа за-
ймала посаду з 22.04.2016 р.
Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради Пе-
тренко Олександр Iванович (особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних). Припинено повноваження в зв'язку з 
припиненням повноважень Голови та членiв наглядової ради товариства. 
Особа не володiє акцiями та часткою у статутному капiталi Товариства. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа немає. 
Особа займала посаду з 22.04.2016 р.
Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради Гна-
тюк Сергiй Йосипович (особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо паспортних даних). Припинено повноваження в зв'язку з припинен-
ням повноважень Голови та членiв наглядової ради. Особа не володiє 
акцiями та часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини особа немає. Особа займала 
посаду з 22.04.2016 р.
Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради Мен-
чак В’ячеслав Володимирович (особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних). Припинено повноваження в зв'язку з 
припиненням повноважень Голови та членiв наглядової ради. Особа не 
володiє акцiями та часткою у статутному капiталi Товариства. Непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини особа немає. Особа за-
ймала посаду з 22.04.2016 р.
Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради При-
ступа Максим Євгенович (особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо паспортних даних). Припинено повноваження в зв'язку з припинен-
ням повноважень Голови та членiв наглядової ради. Особа не володiє 
акцiями та часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини особа немає. Особа займала 
посаду з 22.04.2016 р.
Припинено повноваження посадової особи – Голова Ревiзiйної комiсiї Ко-
нопако Олена Олександрiвна (особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних). Припинено повноваження в зв'язку з 
припиненням повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї. Особа не 
володiє акцiями та часткою у статутному капiталi Товариства. Непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини особа немає. Особа за-
ймала посаду з 05.06.2015 р.
Припинено повноваження посадової особи – Член Ревiзiйної комiсiї Цiпак 
Ганна Федорiвна (особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо пас-
портних даних). Припинено повноваження в зв'язку з припиненням повно-
важень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї. Особа не володiє акцiями та част-
кою у статутному капiталi Товариства. Непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини особа немає. Особа займала посаду з 05.06.2015 р.
Припинено повноваження посадової особи – Член Ревiзiйної комiсiї Гай-
дамака Наталiя Олегiвна (особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо паспортних даних). Припинено повноваження в зв'язку з припинен-
ням повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї. Особа не володiє 
акцiями та часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини особа немає. Особа займала 
посаду з 05.06.2015 р.
Призначено посадову особу – Голова Наглядової ради Голуб Олександр 
Юрiйович (особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспорт-
них даних). Призначення вiдбулось в зв'язку з закiнченням термiну повно-
важень попереднього складу Наглядової ради. Особа не володiє акцiями 
та часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини особа немає. Особу призначено термiном 
до наступних рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх п’яти рокiв – Голова Наглядової ради Товариства,

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв - 01.07.2010 - 
заступник директора департаменту космiчної виробничої iнфраструктури 
та кооперацiї ДКА України, 01.07.2014 - заступник начальника управлiння 
космiчної виробничої iнфраструктури та кооперацiї ДКА України, 
12.11.2014 – Т.в.о. голови ДКА України, 21.01.2015 – заступник начальника 
управлiння космiчної виробничої iнфраструктури та кооперацiї ДКА Украї-
ни, 18.05.2015 – заступник начальника управлiння космiчної виробничої 
iнфраструктури ДКА, 04.08.2015 – заступник Голови ДКА, 12.10.2015 – 
Перший заступник Голови ДКА.
Призначено посадову особу – Член Наглядової ради Чайковський Сергiй 
Михайлович (особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо пас-
портних даних). Призначення вiдбулось в зв'язку з закiнченням термiну 
повноважень попереднього складу Наглядової ради. Особа не володiє 
акцiями та часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини особа немає. Особу призначено 
термiном до наступних рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п'яти рокiв – 12.2010 – 12.2016 рр. – радник 
Голови правлiння ПАТ «Київський радiозавод».
Призначено посадову особу – Член Наглядової ради Волкова Юлiя Валерiївна 
(особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних). При-
значення вiдбулось в зв'язку з закiнченням термiну повноважень попереднього 
складу Наглядової ради. Особа не володiє акцiями та часткою у статутному 
капiталi Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини особа немає. Особу призначено термiном до наступних рiчних зборiв то-
вариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв  – 
Директор ЗАТ «АФК «Система» з 2005 року по теперiшнiй час.
Призначено посадову особу – Член Наглядової ради Петренко Олександр 
Iванович (особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних 
даних). Призначення вiдбулось в зв'язку з закiнченням термiну повноважень 
попереднього складу Наглядової ради. Особа не володiє акцiями та часткою 
у статутному капiталi Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини особа немає. Особу призначено термiном до наступних 
рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п'яти рокiв – Член Наглядової ради Товариства, з 30.01.2009р. по 
03.02.2014р. Директор ТОВ «Українське реєстрацiйне бюро», з 03.02.2014  р. 
по 14.02.2014 р. Директор ТОВ «Курс К», з 14.02.2014 р. фахiвець депози-
тарного вiддiлу ТОВ «БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ».
Призначено посадову особу – Член Наглядової ради Приступа Максим Євге-
нович (особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних да-
них). Призначення вiдбулось в зв'язку з закiнченням термiну повноважень по-
переднього складу Наглядової ради. Особа не володiє акцiями та часткою у 
статутному капiталi Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини особа немає. Особу призначено термiном до наступних 
рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 
п'яти рокiв – Член Наглядової ради Товариства, 12.04.2011 - Державне 
космiчне агентство України – завiдувач юридичного сектору. 18.04.2016 – на-
чальник вiддiлу юридичної та договiрної роботи ДКА України.
Призначено посадову особу – Член Ревiзiйної комiсiї Конопако Олена 
Олександрiвна (особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо пас-
портних даних). Призначення вiдбулось в зв'язку з припиненням повнова-
жень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Особа не володiє акцiями та 
часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини особа немає. Особу призначено термiном на 
3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв – з 
10.01.2006 р. по даний час Головний бухгалтер ПрАТ «НВК «КУРС».
Призначено посадову особу – Член Ревiзiйної комiсiї Лазоренко Майя 
Володимирiвна (особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо пас-
портних даних). Призначення вiдбулось в зв'язку з припиненням повно-
важень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Особа не володiє акцiями 
та часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини особа немає. Особу призначено термiном 
на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв 
– Директор ТОВ АФ «Аудит плюс облiк».
Призначено посадову особу – Член Ревiзiйної комiсiї Суходольська Ольга 
Василiвна (особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних 
даних). Призначення вiдбулось в зв'язку з припиненням повноважень попе-
реднього складу Ревiзiйної комiсiї. Особа не володiє акцiями та часткою у 
статутному капiталi Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини особа немає. Особу призначено термiном на 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв – 01.07.2011 - 
головний спецiалiст вiддiлу структурних перетворень та корпоративного 
управлiння департаменту космiчної виробничої iнфраструктури та кооперацiї 
ДКА України, з 01.07.2014 – головний спецiалiст вiддiлу державної власностi 
та структурних перетворень департаменту космiчної виробничої 
iнфраструктури та кооперацiї ДКА України, з 18.04.2016 –начальник вiддiлу 
державної власностi, землевпорядкування та капiтального будiвництва 
управлiння з розпорядження державним майном ДКА України.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
з законодавством. Голова Правлiння Сторожук Микола Калiстратович.
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ПоВІдомЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ШКІРСИРоВИННИй ЗАВод»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05502098
3. Місцезнаходження емітента 65025, м.Одеса, 21-й км. Старокиївської 

дороги, буд. 38
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 048 750 47 27
5. Електронна поштова адреса емітента leathers@te.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.kojzavod.com.ua 
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу IІI. 

Рішення про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

05.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ « Шкірсировин-
ний завод », відповідно до Статуту, прийняте рішення щодо зміни 
складу посадових осіб емітента: 

- припинено повноваження члена наглядової ради Гладуна Сергія Ана-
толійовича, паспорт серія КК № 019279, виданий Київським РВ УМВС Укра-
їни в Одеській області 11.05.1998 р., у зв’язку iз закiнченням строку дiї по-
вноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 02.04.2014 року, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у 
статутному капіталі Товариства 13.524%.

- припинено повноваження члена наглядової ради Ворошилова Леоніда 
Валерійовича, паспорт серія КК № 271731, виданий Київським РВ УМВС 
України в Одеській області 22.05.1999 р., у зв’язку iз закiнченням строку дiї 
повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 02.04.2014 року, не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у ста-
тутному капіталі Товариства 13.383%.

- припинено повноваження члена наглядової ради Рибака Ігора Семе-
новича, паспорт PO 378052, виданий органом 3D 21.01.2009р., у зв’язку iз 
закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посаді 
з 02.04.2014 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, не володіє часткою у статутному капіталі Товариства

- припинено повноваження члена ревізійної комісії Борикіной Наталії 
Валеріївни, паспорт серія КК № 769274, виданий Центральним РВ ОМУ 
УМВС України в Одеській області 28.11.2001 р., у зв’язку iз закiнченням 
строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 
02.04.2014 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, частка у статутному капіталі Товариства 0.108%.

- припинено повноваження члена ревізійної комісії Борикіна Сергія Ана-
толійовича, паспорт серія КМ №237392, виданий Малиновським РВ УМВС 
України в Одеській області 27.04.2004 р.,у зв’язку iз закiнченням строку дiї 
повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 02.04.2014 року, не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у ста-
тутному капіталі Товариства 0.078%.

- припинено повноваження члена ревізійної комісії Сергєєвой Лариси 
Іванівни, паспорт серія КК № 377198, виданий Комінтернівським РВ УМВС 
України в Одеській області 12.01.2000 р., у зв’язку iз закiнченням строку дiї 
повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 02.04.2014 року, не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у ста-
тутному капіталі Товариства 0.009%.

- обрано на посаду члена наглядової ради Гладуна Сергія Анатолійовича- 
акціонер товариства, паспорт серія КК № 019279, виданий Київським РВ УМВС 
України в Одеській області 11.05.1998 р. Посадова особа призначена на строк 
до наступних річних зборів товариства, протягом останніх 5 років своєї діяльнос-
ті обiймає посаду керівника підприємства, непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 13.524%.

- обрано на посаду члена наглядової ради Ворошилова Леоніда Вале-
рійовича- акціонер товариства, паспорт серія КК № 271731, виданий Київ-
ським РВ УМВС України в Одеській області 22.05.1999 р.. Посадова особа 
призначена на строк до наступних річних зборів товариства, протягом 
останніх 5 років своєї діяльності обiймає посаду заступника керівника, не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у ста-
тутному капіталі Товариства 13.383%.

- обрано на посаду члена наглядової ради Рибака Ігора Семеновича- 
акціонер товариства, паспорт PO 378052, виданий органом 3D 21.01.2009  р.
Посадова особа призначена на строк до наступних річних зборів товари-
ства, протягом останніх 5 років своєї діяльності обiймає посаду керівника, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє 
часткою у статутному капіталі Товариства.

- обрано на посаду члена ревізійної комісії Борикіну Наталію Валеріївну, 
паспорт серія КК № 769274, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України 
в Одеській області 28.11.2001 р. Посадова особа призначена на строк 
3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обiймала посади бухгал-
тера, економіста, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, частка у статутному капіталі Товариства 0.108%.

- обрано на посаду члена ревізійної комісії Борикіна Сергія Анатолійо-
вича, паспорт серія КМ № 237392, виданий Малиновським РВ УМВС Укра-
їни в Одеській області 27.04.2004 р. Посадова особа призначена на строк  
3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обiймал посади менедже-
ра, керівника відділу, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має, частка у статутному капіталі Товариства 0.078%.

- обрано на посаду члена ревізійної комісії Сергєєву Ларису Іванівну, 
паспорт серія КК № 377198, виданий Комінтернівським РВ УМВС України в 
Одеській області 12.01.2000 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, 
протягом останніх 5 років своєї діяльності обiймає посаду бухгалтера, не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у ста-
тутному капіталі Товариства 0.009%.

Протоколом засідання Наглядової ради від 05.04.2017 року відпо-
відно до Статуту 

- обрано на посаду Голови наглядової ради Гладуна Сергія Анатолійо-
вича, паспорт серія КК № 019279, виданий Київським РВ УМВС України в 
Одеській області 11.05.1998 р. Посадова особа призначена на строк до на-
ступних річних зборів товариства.

Протоколом засідання Ревізійної комісії від 05.04.2017 року відпо-
відно до Статуту

– обрано на посаду Голови ревізійної комісії Борикіну Наталію Валеріївну, 
паспорт серія КК № 769274, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в 
Одеській області 28.11.2001 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки.

ІІІ. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. директор  Вдовіченко Л.А.

М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 06.04.2017

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«оБУХІВСЬКА РАйСІЛЬГоСПХІмІЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо «оБУХІВСЬКА РАйСІЛЬГоСПХІмІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05489230
3. Місцезнаходження: 08700, Київська область, м.Обухів, вул.Калiнiна, 

буд.57
4. Міжміський код, телефон та факс: (04572) 501-44, (04572) 501-44
5. Електронна поштова адреса: rsh_obuhiv@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.pat-orsh.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. Текст Повідомлення:

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Обухiвська 
Райсiльгоспхiмiя» вiд 04.04.2017р. прийнято рiшення склад посадових осіб 
товариства залишити незмiнним та подовжити термiн дiї повноважень (об-
рано) на наступний термiн: а) які перебували на посадах з 24.04.2014р. на 
3 (три) роки: 1) Голова Наглядової ради – Кiянченко Анатолiй Михайлович; 
іншi посади протягом останнiх 5 рокiв: комерцiйний директор ТОВ «Рiка», 
Голова Наглядової ради ПрАТ «Обухiвська Райсiльгоспхiмiя»; 34,766504% 
в стат.кап.емiтента; 2) член Наглядової ради – Жевага Микола Олексан-
дрович; іншi посади протягом останнiх 5 рокiв: директор ТОВ «Рiка», член 

Наглядової ради ПрАТ «Обухiвська Райсiльгоспхiмiя»; 0,00% в стат.кап.
емiтента; 3) член Наглядової ради – Рягузов Андрiй Борисович; іншi посади 
протягом останнiх 5 рокiв: директор ТОВ «Промтехiндустрiя», член Нагля-
дової ради ПрАТ «Обухiвська Райсiльгоспхiмiя»; 0,00% в стат.кап.емiтента; 
4) член Наглядової ради – Зiнченко Наталiя Василiвна; іншi посади протя-
гом останнiх 5 рокiв: директор магазину «Подарунки-Люкс», член Наглядо-
вої ради ПрАТ «Обухiвська Райсiльгоспхiмiя»; 0,00% в стат.кап.емiтента; 
5) член Наглядової ради – Рожко Iгор Вiкторович; іншi посади протягом 
останнiх 5 рокiв: пiдприємець, член Наглядової ради ПрАТ «Обухiвська 
Райсiльгоспхiмiя»; 0,00% в стат.кап.емiтента; б) які перебували на посадах 
з 17.10.2011р. на 5 (п’ять) років: 1) Голова Ревізійної комісії – Сак Тетяна 
Григорiвна. Перебуває на посадi з 17.10.2011р.; іншi посади протягом 
останнiх 5 рокiв: головний бухгалтер «ГПВМ та архiтектури», Голова Реві-
зійної комісії ПрАТ «Обухiвська Райсiльгоспхiмiя»; 0,00% в стат.кап.
емiтента; 2) член Ревізійної комісії – Васьковська Галина Дмитрiвна; іншi 
посади протягом останнiх 5 рокiв: бухгалтер ТОВ «Саламандра», член Ре-
візійної комісії ПрАТ «Обухiвська Райсiльгоспхiмiя»; 0,00% в стат.кап.
емiтента; 3) член Ревізійної комісії – Шатура Володимир Михайлович; іншi 
посади протягом останнiх 5 рокiв: агроном, член Ревізійної комісії 
ПрАТ «Обухiвська Райсiльгоспхiмiя»; 0,089768% в стат.кап.емiтента. Поса-
дові особи згоди на розкриття паспортних даних не надали. Непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Голова Правління Кiянченко I.I., 06.04.2017р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ЕНЕРГоПоСТАЧАЛЬНА КомПАНIЯ 
«ЧЕРНIВцIоБЛЕНЕРГо»

2. Код за ЄДРПОУ 00130760
3. Місцезнаходження 58000, м. Чернiвцi, Прутська, 23-А
4. Міжміський код, телефон та факс (0372) 524-245 (0372) 584-996
5. Електронна поштова адреса kanc@obl.cv.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://oblenergo.cv.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО» 
вiд 04.04.2017 року (Протокол №27) попередньо надано згоду на вчинення 
правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї 
Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом 
одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської 
дiяльностi, а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо вста-
новлення грошових зобов’язань особи перед Товариством граничною су-
купною вартiстю до 2 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому 
погодженнi iз Наглядовою радою Товариства; Гранична сукупнiсть вартостi 
правочинiв складає 2 000 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «ЕК«ЧЕР-
НIВЦIОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi скла-
дає 475 212 000,00 грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
звiтностi складає 420,86%.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає  

56 416 029 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах становить 37 218 200 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення - 37 218 200 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 шт.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО» 
вiд 04.04.2017 року (Протокол №27) попередньо надано згоду на вчинення 
правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї 
Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом 
одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської 
дiяльностi, а саме: укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо вста-
новлення грошових зобов’язань Товариства перед особою граничною су-
купною вартiстю до 2 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому 
погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.Гранична сукупнiсть вартостi 
правочинiв складає 2 000 000 000,00 грн.Вартiсть активiв ПАТ «ЕК«ЧЕР-
НIВЦI ОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi скла-
дає 475 212 000,00 грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
звiтностi складає 420,86%.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає  
56 416 029 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах становить 37 218 200 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй,що 
проголосували»за»прийняття рiшення-37 218 200 шт.,кiлькiсть голосуючих 
акцiй,що проголосували»проти»прийняття рiшення - 0 шт.

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

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

2. Найменування посади Голова Правлiння Лозовський олександр 
Анатолiйович

(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 05.04.2017

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ДНIПРЯНКА»
2. Код за ЄДРПОУ: 01565276
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Першотравнева, 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00, (044) 496-32-00
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://fozzy.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
типу акціонерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення 
Протоколом № 06-2017 Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 

03.04.2017 р. прийнято рішення про зміну типу акціонерно товариства. 
Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРЯНКА»; повне найменування ак-
ціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ДНІПРЯНКА». Дата державної реєстрації відповідних змін 
до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному держав-
ному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань: 04.04.2017 р.

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

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

2. Генеральний директор  Владович Василь Юрiйович
05.04.2017

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «дНIПРЯНКА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо «ХІмЕКСІ»

2. Код за ЄДРПОУ: 23737832
3. Місцезнаходження: 01042, м.Київ, вул. Чеська, буд. 1/22
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)4971640
5. Електронна поштова адреса: info@himexi.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://himexi.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст Повідомлення:

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Хімексі» вiд 
04.04.2017р. (протокол №36) прийнято рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: попередньо надати згоду 
Товариству вчиняти значнi правочини з iншими суб'єктами господарювання 
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення гранич-
ною сукупною вартiстю, що не перевищуватиме 550 000 000,00 (п’ятсот 
п’ятдесят мiльйонiв) гривень або її еквiвалент в iноземнiй валютi за 
офiцiйним курсом Нацiонального банку України, що дiятиме на дату вчи-
нення вiдповiдного правочину. Вказанi правочини стосуються: генеральних 
угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, кредитних до-
говорів, договорів (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою 
забезпечення виконання зобов’язань Товариства/інших осіб перед 
АТ «Укрексімбанк» за генеральною (ими) угодою (ами), генеральними уго-
дами про врахування векселів з реверсом, кредитними договорами, інши-

ми договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства 
із АТ «Укрексімбанк», а також вносити будь-які зміни та доповнення до пра-
вочинів (в т.ч. до генеральних угод, генеральних угод про врахування век-
селів з реверсом, кредитних договорів, договорів (в т.ч. застави, поруки 
тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов’язань 
Товариства/інших осіб перед АТ «Укрексімбанк» за генеральною (ими) уго-
дою (ами), генеральними угодами про врахування векселів з реверсом, 
кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть сто-
суватися) співпраці Товариства із АТ «Укрексімбанк»тощо), які укладені/
будуть укладені з АТ «Укрексімбанк», зміни та доповнення, шляхом укла-
дення договорів про внесення змін/додаткових договорів (угод) до таких 
правочинів та з iншими суб'єктами господарювання, характер угод яких 
пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (розпоря-
дження майновими правами, вiдчуження (купiвлi-продажу, обмiну, тощо), 
застави, iпотеки, придбанням товарів, основних засобів і т.п.). Гранична су-
купна вартість правочинів - 550 000,00 тис.грн. Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності - 105 753 тис.грн. Співвідно-
шення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності - 520,08%. Загальна кіль-
кість голосуючих акцій - 2000, кількість голосуючих акцій, що зареєструва-
лися для участі у загальних зборах - 2000, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» приийнятття рішення - 2000, кількість голосуючих ак-
цій, що проголосували «проти» приийнятття рішення - 0.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Директор Терещенко Лариса Геннадiївна, 06.04.2017р.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ХІмЕКСІ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №67, 7 квітня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ То ВА-
РИСТВо «КРИВоРIЗЬКА БУдI-
ВЕЛЬ НА КомПАНIЯ», 31123365Дні-
пропетровська , Дзержинський, 50005, 
м. Кри вий Рiг, вул. Каховська,33 056-404-49-95,

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

11.04.2017

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

www.kbk.com.ua

ПоВІдомЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ШКІРСИРоВИННИй ЗАВод»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05502098
3. Місцезнаходження емітента 65025, м.Одеса, 21-й км. Старокиївської 

дороги, буд. 38
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 048 750 47 27
5. Електронна поштова адреса емітента leathers@te.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.kojzavod.com.ua 
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу IІI. Рі-

шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

05.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ « Шкірсировин-
ний завод », відповідно до Статуту, прийнятто рiшення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинiв:

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: по-

зики (кредиту), депозиту (банківського вкладу), застави, іпотеки, додаткові 
угоди до них, а також інших відносин з банківськими установами; щодо від-
чуження та/або придбання товарно-матеріальних цінностей (у т.ч. осно-
вних засобів); зовнішньоекономічної діяльності (експорт, імпорт). Гранична 
сукупність вартості правочинів: 45 000 тис. грн; Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності: 22 529 тис. грн; Співвідно-
шення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 199.75 %; 

Загальна кількість голосуючих акцій: 3 100 566 акцій; Кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 3 070 068 акцій ; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:  
3 070 068 акцій ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття рішення: 0 акцій.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 
директор __________ 

М.П. (підпис)
Вдовіченко Л.А.

(ініціали та прізвище керівника) 06.04.2017

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«АВТоТРАНСПоРТНА АКцІоНЕРНА 

СПІВдРУЖНІСТЬ «СЛАВУТИЧ-БоРИСПІЛЬ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИ-

СТВо «АВТоТРАНСПоРТНА АКцІоНЕРНА СПІВдРУЖНІСТЬ 
«СЛАВУТИЧ-БоРИСПІЛЬ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05538833
3. Місцезнаходження: 08300, Київська область, м.Бориспіль, вул.Воло-

димира Момота, 42
4. Міжміський код, телефон та факс: 0459561563, 9561486
5. Електронна поштова адреса: atass-borispol@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 05538833.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.

ІІ. Текст Повідомлення:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «АТАСС-Бориспiль» 

(Протокол №20) вiд 04.04.2017р. прийнято рiшення склад Наглядової ради 
товариства залишити незмiнним (які перебували на посадах з 22.04.2014р.) 
та подовжити термiн дiї повноважень (обрано) на наступний термiн 3 (три) 
роки: 1) Голова Наглядової ради – Андронова Людмила Володимирiвна; в 
стат.кап.емiтента 0,037917%; іншi посади протягом останнiх 5 рокiв: нач.вiдд.
кадрiв, Голова Наглядової ради ПрАТ «АТАСС-Бориспiль»; 2) Член Наглядо-
вої ради – Босенко Микола Олександрович; в стат.кап.емiтента 0,075834%; 
іншi посади протягом останнiх 5 рокiв: водiй, член Наглядової ради 
ПрАТ  «АТАСС-Бориспiль»; 3) Член Наглядової ради – Тимощенко Олек-
сандр Васильович; в стат.кап.емiтента 0,075834%; іншi посади протягом 
останнiх 5 рокiв: слюсар «АТП-13212», Член Наглядової ради ПрАТ «АТАСС-
Бориспiль». Посадові особи згоди на розкриття паспортних даних не надали. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Голова Правління Арєф’єв В.I., 05.04.2017р.

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ То-
ВА РИСТВо «ВІйСЬКоВо-
СТРАХоВА КомПАНІЯ», код 
за ЄДРПОУ 31304718, вул.Григорія Ан-
дрющенка, 4 (Літера Б), м.Київ, 01135, 
(044) 230 48 13

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

05.04.2017

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

www.vsk.com.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ВНЕШ-
ТРАНС», код за ЄДРПОУ 
22959140, вул. Кіквідзе, 18-А, м.Київ, 
01103, Україна, (044) 494-22-30

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

23.03.2017

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

http://22959140.smida.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЕдЕЛЬВIКА»

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

а також приватних (закритих) акціонерних товариств
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Едельвiка», 20134458Волинська , 
43023, м.Луцьк, вул. Карбишева 2 
0332 786040,

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

05.04.2017

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

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «дНIПРЯНКА»
2. Код за ЄДРПОУ: 01565276
3. Місцезнаходження: 08132, м. Вишневе, вул. Першотравнева, 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00 , (044) 496-32-00 
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Протоколом № 06-2017 Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 

03.04.2017 р. вирiшили припинити повноваження Голови наглядової ради 
Костельмана Володимира Михайловича (паспорт серiї АН № 085677, ви-
даний Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 
20.01.2003 р). Особа володiє 1 (однiєю) простою iменною акцiєю, що стано-
вить 0% статутного капiталу емiтента. Особа не має непогашеної (незня-
тої) судимостi. Особа перебувала на посадi з 23.12.2010 р.

Протоколом № 06-2017 Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
03.04.2017 р. вирiшили припинити повноваження Члена Наглядової ради - 
Гнатенка Юрiя Петровича (паспорт серiї АЕ № 796836, виданий Жовтне-
вим РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 23.09.1997 р.). Осо-
ба не володiє акцiями емiтента. Особа не має непогашеної (незнятої) 
судимостi. Особа перебувала на посадi з 23.12.2010 р.

Протоколом № 06-2017 Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
03.04.2017 р. вирiшили припинити повноваження Члена Наглядової ради - 
Костроми Вiкторiї Василiвни (паспорт серiї ТТ № 102113, виданий Печер-
ським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 09.02.2012 р.). Особа не володiє 
акцiями емiтента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимостi. Особа 
перебувала на посадi з 23.12.2010 р.

Протоколом № 06-2017 Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
23.04.2017 р. вирiшили припинити повноваження Члена Наглядової ради 
Фiльченкова Дмитра Валерiйовича (паспорт серiя СО № 016868 виданий 
Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 25.02.1999 р.). Особа не володiє 
акцiями емiтента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимостi. Особа 
перебувала на посадi з 23.12.2010 р.

Протоколом № 06-2017 Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
03.04.2017 р. вирiшили припинити повноваження Кудряшова Дмитра 
Сергiйовича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). . Осо-
ба не володiє акцiями емiтента. Особа не має непогашеної (незнятої) 
судимостi. Особа перебувала на посадi з 25.04.2016 р.

Протоколом № 06-2017 Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.04.2017  р. 
вирiшили обрати Членом Наглядової ради Акцiонера Товариства - Костельма-
на Володимира Михайловича (паспорт серiї АН № 085677, виданий Ленiнським 
РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 20.01.2003 р.). Обрано на 
3 роки, до переобрання Загальними зборами акцiонекрiв. Особа володiє 
1 (однiєю) простою iменною акцiєю, що становить 0% статутного капiталу 
емiтента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимостi. Iншi посади, що зай-
має особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради ПАТ «ХОЛ-
ДИНГ IНВЕСТ»; Голова Наглядової ради ПАТ «ФОЗЗI ГРУП»; Голова Наглядо-
вої ради ПАТ «РIТЕЙЛ IНВЕСТ»; Голова Наглядової ради ПАТ «РIТЕЙЛ 
КАПIТАЛ»; Голова Наглядової ради ПАТ «БЕНЕФIТ»; Член Наглядової ради 
ПАТ «АВАНСАР»; Голова Наглядової ради ПРАТ «ФОРА РIТЕЙЛ»; Голова На-
глядової ради ПРАТ «ЕКСПАНСIЯ РIТЕЙЛ», Голова Наглядової ради 
ПРАТ «СIЛЬПО РIТЕЙЛ»; Голова Наглядової ради ПРАТ «ФОЗЗI РIТЕЙЛ»; 
Голова Наглядової ради ПРАТ «ГУД ФУД ПЛЮС», Голова Наглядової ради 
ПРАТ «ПРОДМАГТОРГ»; Голова Наглядової ради ПРАТ «УВК УКРАЇНА»; Го-
лова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДНIПРЯНКА»; Генеральний директор ПРАТ «ФОЗЗI ГРУП», Голова Спосте-
режної ради ПАТ «БАНК ВОСТОК», Генеральний директор АТ «ФОЗЗI ГРУП»

Протоколом № 06-2017 Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.04.2017 р. 

вирiшили обрати членом Наглядової ради - Гнатенка Юрiя Петровича (пас-
порт серiї АЕ № 796836, виданий Жовтневим РВДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi 23.09.1997 р.), обрано на 3 роки, до переобрання 
Загальними зборами акцiонекрiв.. Особа не володiє акцiями емiтента. Особа 
не має непогашеної (незнятої) судимостi. Особа є представником акцiонера 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕР-
СИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 
«БЕНЕФIТ». Iншi посади, що займає особа протягом останнiх п'яти рокiв: Се-
кретар Наглядової ради ПАТ «ХОЛДИНГ IНВЕСТ»; Секретар Наглядової ради 
ПАТ «ФОЗЗI ГРУП»; Секретар Наглядової ради ПАТ «РIТЕЙЛ IНВЕСТ»; Се-
кретар Наглядової ради ПАТ «РIТЕЙЛ КАПIТАЛ»; Секретар Наглядової ради 
ПАТ «БЕНЕФIТ»; Секретар Наглядової ради ПАТ «АВАНСАР»; Голова На-
глядової ради ПРАТ «ФОЗЗI ГРУП»; Член Наглядової ради ПРАТ «ФОРА 
РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРАТ «ЕКСПАНСIЯ РIТЕЙЛ»; Член Нагля-
дової ради ПРАТ «СIЛЬПО РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРАТ «ФОЗЗI 
РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРАТ «УВК УКРАЇНА»; Член Наглядової 
ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРЯНКА»; Заступ-
ник Генерального директора ПРАТ «ФОЗЗI РIТЕЙЛ»; Голова Наглядової ради 
ПАТ «СУМИРИБГОСП»; Член Наглядової ради ПРАТ «ГУД ФУД ПЛЮС»; 
Член Наглядової ради ПРАТ «ПРОДМАГТОРГ»; Член Спостережної ради 
ПАТ «БАНК ВОСТОК», заступник генерального директора АТ «Фоззi Рiтейл».

Протоколом № 06-2017 Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
03.04.2017 р. вирiшили обрати членом Наглядової ради - Кострому Вiкторiю 
Василiвну (паспорт серiї ТТ № 102113, виданий Печерським РУ ГУ МВС 
України в мiстi Києвi 09.02.2012 р.). обрано на 3 роки, до переобрання За-
гальними зборами акцiонекрiв.Особа є представником акцiонера 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕР-
СИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕС ТИЦIЙНИЙ ФОНД 
«БЕНЕФIТ». Особа не володiє акцiями емiтента. Особа не має непогаше-
ної (незнятої) судимостi. Iншi посади, що займає особа протягом останнiх 
п'яти рокiв: Член Наглядової ради ПАТ «ХОЛДИНГ IНВЕСТ»; Член Нагля-
дової ради ПАТ «ФОЗЗI ГРУП»; Член Наглядової ради ПАТ «РIТЕЙЛ 
КАПIТАЛ», Член Наглядової ради ПРАТ «ФОЗЗI ГРУП»; Член Наглядової 
ради ПРАТ «ФОРА РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРАТ «ФОЗЗI РIТЕЙЛ»; 
Член Наглядової ради ПРАТ «СIЛЬПО РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради 
ПРАТ «УВК УКРАЇНА», Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДНIПРЯНКА»; Фiнансовий директор ПРАТ «ФОЗЗI 
РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРАТ «ГУД ФУД ПЛЮС»; Член Наглядової 
ради ПРАТ « ПРОДМАГТОРГ», фiнансовий директор АТ «Фоззi Рiтейл»

Протоколом № 06-2017 Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.04.2017 р. 
вирiшили обрати членом Наглядової ради - Фiльченкова Дмитра Валерiйовича 
(паспорт серiя СО № 016868 виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. 
Києвi, 25.02.1999 р.). обрано на 3 роки, до переобрання Загальними зборами 
акцiонекрiв. Особа є представником акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПО-
РАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «БЕНЕФIТ». Особа не володiє акцiями 
емiтента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимостi. Iншi посади, що за-
ймає особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради ПАТ «БЕНЕФIТ»; 
Член Наглядової ради ПРАТ «ФОРА РIТЕЙЛ», виконавчий директор адмiнiстрацiї 
ТОВ «ФОРА», виконавчий директор ПрАТ «ФОРА РIТЕЙЛ»

Протоколом № 06-2017 Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.04.2017 р. 
вирiшили обрати членом Наглядової ради - Кудряшова Дмитра Сергiйовича 
(особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Обрано на 3 роки, до 
переобрання Загальними зборами акцiонекрiв. Особа є представником 
акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «БЕНЕФIТ». Особа не володiє акцiями емiтента. Особа не має непо-
гашеної (незнятої) судимостi. Iншi посади, що займає особа протягом останнiх 
п'яти рокiв: юрисконсульт вiддiлу по роботi з нерухомим майном юридичного 
департаменту ТОВ «ФОРА», юрисконсульт ПАТ «ДНIПРЯНКА»

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  Владович В.Ю.
04.04.2017

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 ТОВАРИ-
СТВО «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «САЛЮТ»

2. Код за ЄДРПОУ 23880558
3. Місцезнаходження: 72563 Запорізька область, Якимівський район, 

смт. Кирилівка вул. Коса Пересип, буд.134
4. Міжміський код, телефон та факс (06131) 6-95-72
5. Електронна поштова адреса: doc.salut@yandex.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://doc-salut.com.ua/contact/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення 
Загальними зборами акціонерів АТ «САЛЮТ» 04.04.2017р. прийняте рі-

шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:
Укладання договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому 

числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «дИТЯЧИй ЗАКЛАд оЗдоРоВЛЕННЯ ТА ВІдПоЧИНКУ «САЛЮТ»
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вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 
200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою 
Радою Товариства; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом 
правочину, визначена на дату прийняття рішення: 200 000,00; Гранична сукуп-
ність вартості правочинів: 200000 тис. грн; Вартість активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності: 3140 тис. грн; Співвідношення гра-
ничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 6369,42675%;

Укладання договорів надання/отримання фінансової допомоги, загаль-
ний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гри-
вень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства ; Ринкова вар-
тість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату 
прийняття рішення: 100000 тис. грн; Гранична сукупність вартості правочи-

нів: 100000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 3140 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 3184,71338%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 239397; Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах: 239397; Кількість голосую-
чих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 239397; Кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

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

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

2. директор  Кузнєцова Є.В.

повідомлення про зміну СКлАду поСАдовИХ оСіБ еміТенТА
ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВоЛодАРКА»,

код ЄДРПОУ 05502381, місцезнаходження 21001, м.Вінниця, пр-кт Ко-
цюбинського 39, тел./факс (0432) 263014, 

електронна поштова адреса par@05502381.pat.ua, 
власний веб-сайт в мережі Інтернет -www. 05502381.pat.ua
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 

05.04.2017 року у зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді при-
пинені повноваження: 

- голови Наглядової ради Гавриша Леоніда Тарасовича, паспорт АВ 
512859, виданий 06.02.2003 року Ленінським РВ УМВС України у Вiнницькiй 
областi, на посаді був 16 років, частка в статутному капіталі — 60,3108%, 
розмір пакета акцій 2415969,20 грн; 

- члена Наглядової ради Роптанової Наталії Василівни, паспорт АА 
732178, виданий 06.04.1998 року Ленінським РВ УМВС України у Вiнницькiй 
областi, на посаді була 11 років, частка в статутному капіталі — 0,0282%, 
розмір пакета акцій 1504,00 грн;

- члена Наглядової ради Палагнюк Надії Костянтинівни, паспорт АА 
812672, виданий 05.08.1998 року Староміським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, на посаді була 14 років, частка в статутному капіталі — 
0,1234%, розмір пакета акцій 4944,40 грн;

- члена Наглядової ради Плити Галини Степанівни, паспорт АА 107169, 
виданий 15.12.1995 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй 
областi, на посаді була 8 років, частка в статутному капіталі — 0,7180%, 
розмір пакета акцій 28764,00грн;

- члена Наглядової ради Благодира Леоніда Тимофійовича, паспорт АА 
744391, виданий 27.04.1998 року Староміським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, на посаді був 8 років, частка в статутному капіталі — 
0,0469%, розмір пакета акцій 1880,00грн;

- члена Наглядової ради Заічко Євгенії Володимирівни, паспорт АА 
727232, виданий 08.04.1998 року Замостянським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, на посаді була 8 років, частка в статутному капіталі — 
0,0061%, розмір пакета акцій 244,40грн;

- члена Наглядової ради Гавриша Тараса Леонідовича, паспорт АА 
299995, виданий 28.11.2001 року Ленінським РВ УМВС України у Вiнницькiй 
областi, на посаді був 2 роки, частка в статутному капіталі — 0,0%, розмір 
пакета акцій 0,0 грн;

- члена Наглядової ради Романюк Любові Вікторівни, паспорт АА 
832750, виданий 06.10.1998 року Замостянським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, на посаді була 2 роки, частка в статутному капіталі — 
0,0%, розмір пакета акцій 0,0грн;

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Воло-
дарка» вiд 05.04.2017 року у зв’язку з закiнченням термiну перебування на 
посаді припиненi повноваження:

- голови Ревiзiйної комiсiї Iвчук Людмили Олексiївни, паспорт АА 300847, 
виданий 16.07.1996 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, 
на посадi була 15 рокiв, частка в статутному капіталі — 0,025%, розмір па-
кета акцій 1015,2 грн;

- члена Ревiзiйної комiсiї Вербицької Майї Йосипiвни, паспорт АА 197182, 
виданий 17.07.1996 року Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй 
областi, на посадi була 15 рокiв, частка в СК — 0,002%, розмір пакета акцій 
94,0 грн;

- члена Ревiзiйної комiсiї Заремби Раїси Василiвни, паспорт АВ 259851, 
виданий 02.01.2002 року Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, 
на посадi була 9 рокiв, частка в СК — 0,022%, розмір пакета акцій 883,6 грн.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 
05.04.2017 року, рішення засідання Наглядової ради від 05.04.2016 року, 
щодо голови Наглядової ради, обрані строком на 3 роки: 

- голова Наглядової ради Гавриш Леонід Тарасович, паспорт АВ 512859, 
виданий 06.02.2003 року Ленінським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, 
протягом останніх 5 років займав посаду голови Наглядової ради ПАТ «Во-
лодарка», частка в статутному капіталі — 60,3108%, розмір пакета акцій 
2415969,20 грн; 

- член Наглядової ради Гавриш Роман Леонідович паспорт АА 236266, 
виданий 13.06.1996 року Ленінським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, 
протягом останніх 5 років займався підприємницькою діяльністю — ФОП, 

частка в статутному капіталі — 0,004223%, розмір пакета акцій 169,20 грн; 
- член Наглядової ради Гавриш Тарас Леонідович, паспорт АА 299995, 

виданий 28.11.2001 року Ленінським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, 
протягом останніх 5 років займав посаду члена Наглядової ради ПАТ «Во-
лодарка», займався підприємницькою діяльністю — ФОП, частка в статут-
ному капіталі — 0,0%, розмір пакета акцій 0,0 грн. Гавриш Т.Л. є представ-
ником акціонера Витківської Юлії Сидорівни, яка володіє 4285 шт. простих 
іменних акцій ПАТ «Володарка», що складає 2,011% статутного капіталу;

- член Наглядової ради Палагнюк Надія Костянтинівна, паспорт АА 
812672, виданий 05.08.1998 року Староміським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, протягом останніх 5 років займала посаду члена На-
глядової ради ПАТ «Володарка», частка в статутному капіталі — 0,1234%, 
розмір пакета акцій 4944,40 грн;

- член Наглядової ради Плита Галина Степанівна, паспорт АА 107169, 
виданий 15.12.1995 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй 
областi, протягом останніх 5 років займала посаду члена Наглядової ради 
ПАТ «Володарка», частка в статутному капіталі — 0,7180%, розмір пакета 
акцій 28764,00 грн;

- член Наглядової ради Благодир Леонід Тимофійович, паспорт АА 
744391, виданий 27.04.1998 року Староміським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, протягом останніх 5 років займав посаду члена Нагля-
дової ради ПАТ «Володарка», частка в статутному капіталі — 0,0469%, роз-
мір пакета акцій 1880,00 грн;

- член Наглядової ради Заічко Євгенія Володимирівна, паспорт АА 
727232, виданий 08.04.1998 року Замостянським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, протягом останніх 5 років займала посаду члена На-
глядової ради ПАТ «Володарка», частка в статутному капіталі — 0,0061%, 
розмір пакета акцій 244,40 грн;

- член Наглядової ради Романюк Любов Вікторівна, паспорт АА 832750, 
виданий 06.10.1998 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй 
областi, протягом останніх 5 років займала посаду члена Наглядової ради 
ПАТ «Володарка», начальника лінії «Пілот» ПАТ «Володарка», частка в ста-
тутному капіталі — 0,0%, розмір пакета акцій 0 грн. Романюк Л.В. є представ-
ником акціонера Андросової Віри Петрівни, яка володіє 6020 шт. простих 
іменних акцій ПАТ «Володарка», що складає 2,8253% статутного капіталу.

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Воло-
дарка» вiд 05.04.2017 року та рiшення Ревiзiйної комiсiї вiд 05.04.2017 року, 
щодо голови Ревізійної комісії, обрані строком на 3 роки:

- голова Ревiзiйної комiсiї Iвчук Людмила Олексiївна, паспорт АА 300847, 
виданий 16.07.1996 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, 
протягом останнiх 5 рокiв займала посаду голови Ревiзiйної комiсiї  
ПАТ «Володарка», частка в СК — 0,025%, розмір пакета акцій 1015,2 грн;

- член Ревізійної комісії Коваль Валентина Андріївна, паспорт АВ 301809 
виданий 23.12.2001 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, 
протягом останнiх 5 рокiв займала посаду начальника відділу кадрів ПАТ «Во-
лодарка», частка в статутному капіталі — 0,0%, розмір пакета акцій 0,0 грн.

- член Ревiзiйної комiсiї Заремба Раїса Василiвна, паспорт АВ 259851, 
виданий 02.01.2002 року Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй 
областi, протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї 
товариства, частка в СК — 0,022%, розмір пакета акцій 883,6 грн.

Відповідно до Рішення Наглядової ради від 05.04.2017 року, у зв’язку із 
закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження ди-
ректора Касьяненка Михайла Івановича, паспорт АА 507703, виданий 
02.07.1997 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на по-
саді був 15 років, частка в статутному капіталі — 1,157%, розмір пакету 
акцій 46360,80 грн., та призначений на посаду директора строком на не 
визначений термін, до припинення його повноважень за рішенням Нагля-
дової ради Касьяненко Михайло Іванович, паспорт АА 507703, виданий 
02.07.1997 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протя-
гом останніх 5-ти років займав посаду –директора ПАТ «Володарка», част-
ка в статутному капіталі — 1,157%, розмір пакету акцій 46360,80 грн.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не мають.

директор Касьяненко м.І. пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi та визнає, що він несе відповідальність згідно із 
законодавством.
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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 акціо-

нерне товариство «Фірма «Нафтогазбуд». 2. Код за ЄДРПОУ: 012939613. 
Місцезнаходження: 79026, м.Львів, вул.Стрийська, 144. 4. Міжміський код, 
телефон та факс: (032)-263-35-74, (032)-263-01-50.5. Електронна поштова 
адреса: ngb@ukrpost.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: naftogazbud.
com.ua. 7.Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання зго-
ди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів 05.04.2017 року схвалено значні пра-

вочини Товариства з ПАТ «Укртранснафта», а саме: договір на виконання 
робіт по об’єкту «Капітальний ремонт лінійної частини нафтопроводу 
«Броди-Держкордон» І-ої черги з заміною труби Ду500 на ділянці км 17,7-
км20,7» та додаткові угоди до нього. Ринкова вартість послуг, що є пред-
метом цього правочину становить 14 113 450,80 гривень. Вартість активів 
Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рік становить  
40 990 000 гривень. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є пред-
метом вказаного вище правочину до вартості активів емітента за даними 
річної фінансової звітності за 2016 рік становить 34,43 %; договір на ви-
конання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт лінійної частини нафтопро-
воду «Броди-Держкордон» І-ої черги з заміною труби Ду500 на ділянці  
км 20,7-км 23,6» та додаткові угоди до нього. Ринкова вартість послуг, що 
є предметом цього правочину становить 12 999 600,20 гривень. Вартість 
активів Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рік ста-
новить 40 990 000 гривень. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є 
предметом вказаного вище правочину до вартості активів емітента за да-
ними річної фінансової звітності за 2016 рік становить 31,71 %; договір на 
виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт лінійної частини нафто-
проводу «Броди-Держкордон» І-ої черги з заміною труби Ду500 на ділянці 
км 23,6-км 27,6» та додаткові угоди до нього. Ринкова вартість послуг, що 
є предметом цього правочину становить 12 308 027,11 гривень. Вартість 
активів Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рік ста-
новить 40 990 000 гривень. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є 
предметом вказаного вище правочину до вартості активів емітента за да-
ними річної фінансової звітності за 2016 рік становить 30,03 %; договір на 
виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт лінійної частини нафто-
проводу «Броди-Держкордон» І-ої черги з заміною труби Ду500 на ділянці 
км 27,6-км 31,6» та додаткові угоди до нього. Ринкова вартість послуг, що 
є предметом цього правочину становить 11 982 854,40 гривень. Вартість 
активів Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рік ста-
новить 40 990 000 гривень. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є 
предметом вказаного вище правочину до вартості активів емітента за да-
ними річної фінансової звітності за 2016 рік становить 29,23 %; договір на 
виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт лінійної частини нафто-
проводу «Броди-Держкордон» І-ої черги з заміною труби Ду500 на ділянці 
км 31,6-км 34,6» та додаткові угоди до нього. Ринкова вартість послуг, що 
є предметом цього правочину становить 7 102 380,20 гривень. Вартість 
активів Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рік ста-
новить 40 990 000 гривень. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є 
предметом вказаного вище правочину до вартості активів емітента за да-
ними річної фінансової звітності за 2016 рік становить 17,33 %; договір на 
виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт лінійної частини нафто-
проводу «Броди-Держкордон» І-ої черги з заміною труби Ду500 на ділянці 
км 34,6-км 37,3» та додаткові угоди до нього. Ринкова вартість послуг, що 
є предметом цього правочину становить 18 268 671,00 гривень. Вартість 
активів Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рік ста-
новить 40 990 000 гривень. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є 
предметом вказаного вище правочину до вартості активів емітента за да-
ними річної фінансової звітності за 2016 рік становить 44,57 %; договір на 

виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт лінійної частини нафто-
проводу «Броди-Держкордон» І-ої черги з заміною труби Ду500 на ділянці 
км 127,6-км 130,1» та додаткові угоди до нього. Ринкова вартість послуг, 
що є предметом цього правочину становить 11 746 328,20 гривень. Вар-
тість активів Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рік 
становить 40 990 000 гривень. Співвідношення ринкової вартості послуг, 
що є предметом вказаного вище правочину до вартості активів емітента 
за даними річної фінансової звітності за 2016 рік становить 28,66 %; до-
говір на виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт лінійної частини 
нафтопроводу «Броди-Держкордон» І-ої черги з заміною труби Ду500 на 
ділянці км 130,1-км 133,0» та додаткові угоди до нього. Ринкова вартість 
послуг, що є предметом цього правочину становить 11 220 224,20 гривень. 
Вартість активів Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 
2016  рік становить 40 990 000 гривень. Співвідношення ринкової вартості 
послуг, що є предметом вказаного вище правочину до вартості активів емі-
тента за даними річної фінансової звітності за 2016 рік становить 27,37 %; 
договір на виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт лінійної части-
ни нафтопроводу «Броди-Держкордон» І-ої черги з заміною труби Ду500 
на ділянці км 133,0-км 136,5» та додаткові угоди до нього. Ринкова вартість 
послуг, що є предметом цього правочину становить 10 732 932,00 гривень. 
Вартість активів Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 
рік становить 40 990 000 гривень. Співвідношення ринкової вартості по-
слуг, що є предметом вказаного вище правочину до вартості активів емі-
тента за даними річної фінансової звітності за 2016 рік становить 26,18 %; 
договір на виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт лінійної части-
ни нафтопроводу «Броди-Держкордон» І-ої черги з заміною труби Ду500 
на ділянці км 136,5-км 140,0» та додаткові угоди до нього. Ринкова вар-
тість послуг, що є предметом цього правочину становить 9 720 042,00 гри-
вень. Вартість активів Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 
2016 рік становить 40 990 000 гривень. Співвідношення ринкової вартості 
послуг, що є предметом вказаного вище правочину до вартості активів емі-
тента за даними річної фінансової звітності за 2016 рік становить 23,71 %.

Загальними зборами акціонерів 05.04.2017 року схвалено значний пра-
вочин Товариства з ПАТ «СМУ №24», а саме договір на виконання робіт по 
об’єкту «Реконструкція газопроводу «Долина-Ужгород-Державний кордон», 
друга нитка (ДУД-ІІ) на ділянці від компресорної станції «Ужгород» до Дер-
жавного кордону, з облаштуванням вузла приймання внутрішньотрубних 
засобів в районі Державного кордону». Ринкова вартість послуг, що є пред-
метом цього правочину становить 20 699 674,99 гривень. Вартість активів 
Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рік становить  
40 990 000 гривень. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є пред-
метом вказаного вище правочину до вартості активів емітента за даними 
річної фінансової звітності за 2016 рік становить 50,50 %.

Загальними зборами акціонерів 05.04.2017 року схвалено значний 
правочин Товариства з ПАТ Акціонерний Банк «Південний», а саме дого-
вір про відкриття кредитної лінії. Ринкова вартість послуг, що є предметом 
цього правочину становить 50 000 000,00 гривень. Вартість активів Това-
риства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рік становить  
40 990 000 гривень. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є пред-
метом вказаного вище правочину до вартості активів емітента за даними 
річної фінансової звітності за 2016 рік становить 121,98 %.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь в загальних 
зборах складеному на 30.03.2017 року загальна кількість голосуючих ак-
цій становить 488 864 штуки. Для участі в загальних зборах зареєструва-
лися особи кількість голосуючих акцій, яких становить 487 096 штук. По 
вказаному питанню «за» проголосувало 487 096 штук голосуючих акцій 
або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь в 
зборах, «проти» 0 штук голосуючих акцій або 0 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що брали участь в зборах. Додаткові критерії для від-
несення правочину до значного, що не передбачені законодавством, Ста-
тутом не визначені.

III. Підпис: Найменування посади: Генеральний директор 
ПрАТ  «фірма «Нафтогазбуд» Пончко Андрій Ярославович.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «фІРмА «НАфТоГАЗБУд»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Iзяславський хлiбозавод»
2. Код за ЄДРПОУ: 00380497
3. Місцезнаходження емітента: 30300, м.Iзяслав, вул.Жовтнева, 81
4. Міжміський код, телефон та факс: (03852) 4-26-14, 4-26-14
5. Електронна поштова адреса емітента : hlibzavod.iz@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації : www.hlibiz.km.ua
7. Вид особливої інформації — Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента

II.Текст Повідомлення: Зміни відбулись на підставі рішення загаль-
них зборів акціонерів Протокол № 1 від 05.04.2017р.

Припинено повноваження: Голова Наглядової ради — Іванова Інна 
Олександрівна. Відмовилась від надання паспортних даних. Володіє 
часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 68,01307%. Перебувала 
на посаді терміном 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження: Член Наглядової ради — Бабаєва Ірина 
Вікторівна. Відмовилась від надання паспортних даних Володіє часткою 
у статутному капіталі емітента у розмірі 0,07967%. Перебувала на посаді 
терміном 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «IЗЯСЛАВСЬКИй ХЛIБоЗАВод»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №67, 7 квітня 2017 р. 
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ХАРКIВ-АВТО»

2. Код за ЄДРПОУ 03120457
3. Місцезнаходження 62416, Харкiвська область, 

Харкiвський район, смт. Пiсочин, 
вулиця Надiї, будинок 15

4. Міжміський код, телефон та факс (057) 376-21-10 (057) 376-20-08
5. Електронна поштова адреса office@avto.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://kharkiv-avto.ukravto.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Збора-

ми акцiонерiв 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи 
виконано на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства 
(Протокол вiд 04.04.2017 р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядо-
вої Ради Товариства. Посадова особа Козiс Олександр Миколайович (не 
надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних), яка зай-
має посаду Голови Наглядової ради, припиняє свої повноваження. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 1 рiк.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Збора-
ми акцiонерiв 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи 
виконано на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства 
(Протокол вiд 04.04.2017 р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядо-
вої Ради Товариства. Посадова особа Бей Наталiя Олександрiвна (не 
надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних), яка зай-
має посаду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй 
емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
1 рiк.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Збора-
ми акцiонерiв 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи 
виконано на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства 
(Протокол вiд 04.04.2017 р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядо-
вої Ради Товариства. Посадова особа Сенюта Iгор Васильович (не нада-
на згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає 
посаду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй 
емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
1 рiк.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Збора-
ми акцiонерiв 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи 
виконано на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства 
(Протокол вiд 04.04.2017 р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядо-
вої Ради Товариства. Посадова особа Корольчук Юрiй Степанович (не 
надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних), яка зай-
має посаду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє 

часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй 
емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 
рiк.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Збора-
ми акцiонерiв 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи 
виконано на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства 
(Протокол вiд 04.04.2017 р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядо-
вої Ради Товариства. Посадова особа Прилуцька Валентина Iванiвна 
(не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних), яка 
займає посаду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 1 рiк.

Рiшення про обрання прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 
04.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення 
Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 04.04.2017 р.) у 
зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Козiса 
Олександра Миколайовича (не надана згода фiзичної особи на розкрит-
тя паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй 
емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: на три роки. Iншi посади, 
якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Правлiння. 
Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Представ-
ник акцiонера АТ «Українська автомобiльна корпорацiя».

Рiшення про обрання прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 
04.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення 
Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 04.04.2017 р.) у 
зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Бей 
Наталiю Олександрiвну (не надана згода фiзичної особи на розкриття 
паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй 
емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: на три роки. Iншi посади, 
якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник Голови 
Правлiння з фiнансових питань i маркетингових комунiкацiй. Розмiр па-
кету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Представник 
акцiонера АТ «Українська автомобiльна корпорацiя».

Рiшення про обрання прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 
04.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення 
Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 04.04.2017 р.) у 
зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Сенюту 
Iгоря Васильовича (не надана згода фiзичної особи на розкриття пас-
портних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента 
у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який обрано особу: на три роки. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Начальник департаменту 
майнових вiдносин. Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 
0 акцiй. Представник акцiонера АТ «Українська автомобiльна 
корпорацiя».

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

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

М.П. 05.04.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ХАРКIВ-АВТо»

посадові злочини не має.
Припинено повноваження: Член Наглядової ради — Катрук Любов 

Олександрівна. Відмовилась від надання паспортних даних. Володіє 
часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,07967%. Перебувала 
на посаді терміном 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

обрано: Голова Наглядової ради — Іванова Інна Олександрівна. Від-
мовилась від надання паспортних даних. Володіє часткою у статутному 
капіталі емітента у розмірі 68,01307%. Призначено терміном на 3 роки. 
До цього займала посаду Голови Наглядової ради. Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

обрано: Член Наглядової ради — Бабаєва Ірина Вікторівна. Відмо-
вилась від надання паспортних даних. Володіє часткою у статутному ка-

піталі емітента у розмірі 0,07967%. Призначено терміном на 3 роки. До 
цього займала посаду Члена Наглядової ради. Посадова особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

обрано: Член Наглядової ради — Катрук Любов Олександрівна. Во-
лодіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,07967%. При-
значено терміном на 3 роки. До цього займала посаду Члена Наглядової 
ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

III. Підпис 1.Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність ін-
формації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно законодавства:

2. директор данiєва олена Борисiвна  05.04.2017
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РІЧНА ІНфоРмАцІЯ за 2016р.
емітента цінних паперів 

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

ТоВАРИСТВо З оБмЕЖЕ-
НоЮ ВIдПоВIдАЛЬНIСТЮ 
«БУРАТ-АГРо» , код за ЄДРПОУ 
30152327, д/н, с. Піщане, р-н. Решети-
лівський, Полтавська область, 38410, 
(0532) 50-86-65

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

04.04.2017

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

www.imcagro.com.ua

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Січень-Аудит», 
код за ЄДРПОУ 32996030

5. Інформація про загальні 
збори 

інформація відсутня, оскільки емітент 
не є акціонерним товариством

6. Інформація про дивіденди: інформація відсутня, оскільки емітент не є 
акціонерним товариством

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 539107 501734
Основні засоби (за залишковою вартістю) 93045 62915
Довгострокові фінансові інвестиції 63201 63201
Запаси 211974 150472
Сумарна дебіторська заборгованість 154433 169015
Грошові кошти та їх еквіваленти 73 3257
Власний капітал 145378 -45004
Статутний капітал 445 445
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 138971 -51411
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 218664 127255
Поточні зобов’язання і забезпечення 175065 419483
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

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

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутно-
го капіталу 

0 0

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

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СофІЯ»

РІЧНА ІНфоРмАцІЯ
емітента цінних паперів 

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо «СофІЯ», код за ЄДРПОУ 
04594605, бульв. Незалежності, 16, 
м.Бровари, Київська область, 07400, 
(04594)51445

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

31.03.2017

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

www.sophia.com.ua

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська фірма 
«Лисенко», код за ЄДРПОУ 
35796588

5. Інформація про загальні збори Загальні збори не проводились.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 17106 16925
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3085 3660
Довгострокові фінансові інвестиції 0 4
Запаси 9119 8036
Сумарна дебіторська заборгованість 3882 3916
Грошові кошти та їх еквіваленти 183 397
Власний капітал 12090 11786
Статутний капітал 1817 1817
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2822 -3126
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 5016 5139
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,06 0,07
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,06 0,07

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5190000 5190000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутно-
го капіталу 

0 0

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

0 0

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «дИТЯЧИй ЗАКЛАд оЗдоРоВЛЕННЯ 
ТА ВІдПоЧИНКУ «ВоГНИК»

2. Код за ЄДРПОУ 23789898
3. Місцезнаходження: 69096 м. Запоріжжя вул. Ленська, буд. 29
4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 286-98-07
5. Електронна поштова адреса: haak62@maіl.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ogonek.prat.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 
Загальними зборами акціонерів АТ «ВОГНИК» 05.04.2017р. прийняте 

рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:
Укладання договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у 

тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з 
ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що 
не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визна-

чених Наглядовою Радою Товариства; Ринкова вартість майна або послуг, 
що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 
200 000,00; Гранична сукупність вартості правочинів: 200000 тис. грн; Вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:  
1288 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 15527,95031%;

Укладання договорів надання/отримання фінансової допомоги, загаль-
ний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гри-
вень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства ; Ринкова вар-
тість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на 
дату прийняття рішення: 100000 тис. грн; Гранична сукупність вартості пра-
вочинів: 100000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності: 1288 тис. грн; Співвідношення граничної сукуп-
ності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 7763,97516%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 144222; Кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 144222; Кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 144222; Кіль-
кість 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. Т.в.о.директора  Єрмарченко А.А.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо “ТРУСКАВЕцЬКУРоРТ”
2. Код за ЄДРПОУ: 30322940
3. Місцезнаходження: 82200 Львівська обл, м. Трускавець, бульвар 

Ю.Дрогобича, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (03247)60000 (03247)60002
5. Електронна поштова адреса: finzastdr@truskavetskurort.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.truskavetskurort.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Припинення повноважень посадових осіб відбулося без прийняття рі-

шення відповідним органом управління емітента у зв’язку із закінченням 
терміну повноважень. Припинення повноважень посадової особи викона-
но на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 
04.04.2014 року Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих 
закладів «Трускавецькурорт». 

Посадова особа Якубенко Павло Павлович, яка займала посаду Голови 
Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному ка-
піталі емiтента 0,0003%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5 шт. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.04.2014 р. по 04.04.2017 р. 

Посадова особа Якубенко Володимир Павлович, яка займала посаду 
члена Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0,0003%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 5 шт. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.04.2014 р. 
по 04.04.2017 р. 

Посадова особа Дацько Роман Михайлович, яка займала посаду члена 
Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 шт. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.04.2014 р. по 04.04.2017 р.

Посадова особа Шклярук Ігор Анатолійович, яка займала посаду члена 
Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 шт. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.04.2014 р. по 04.04.2017 р. 

Посадова особа Український Вадим Євгенович, яка займала посаду члена 
Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному ка-
піталі емiтента 0,0003%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5 шт. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.04.2014 р. по 04.04.2017 р. 

Замість звільнених осіб на посади голови та членів Наглядової ради 
Товариства нікого не призначено. Пoсадові особи непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немають. Інформація про паспортні дані 
відсутня оскільки посадові особи не надали згоди на її розкриття.

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

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

 Генеральний директор  Жданов В.м.
 04.04.2017 р.

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

I. Загальні відомості:1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «фІРмА «НАфТо ГАЗ-
БУд».2. Код за ЄДРПОУ: 01293961.3. Місцезнаходження: 79026, м.Львів, 
вул.Стрийська, 144.4. Міжміський код, телефон та факс: (032)-263-35-74, 
(032)-263-01-50.5. Електронна поштова адреса: ngb@ukrpost.ua.6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: naftogazbud.com.ua.7.Вид особливої інформа-
ції: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення: 05.04.2017 року рішенням Загальних зборів 
Товариства припинено повноваження Членів Наглядової Ради: Чахоян Ед-
вард Левонович (розмір частки в статутному капіталі емітента – 9,8514%), 
на посаді перебував з 20.04.2016 року до 05.04.2017 року; Гаврилова Те-
тяна Василівна (розмір частки в статутному капіталі емітента – 9,6894%), 
на посаді перебувала з 20.04.2016 року до 05.04.2017 року; Андрієць На-
талія Олександрівна (розмір частки в статутному капіталі емітента – 
8,4253%), на посаді перебувала з 20.04.2016 року до 05.04.2017 року.

05.04.2017 року рішенням Загальних зборів Товариства обрано на по-
сади Членів Наглядової Ради строком на 3 роки наступних осіб: Чахоян Ед-
вард Левонович (розмір частки в статутному капіталі емітента – 9,8514%), 
попередня посада член Наглядової Ради ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» про-
тягом п’яти років; Гаврилова Тетяна Василівна (розмір частки в статутному 
капіталі емітента – 9,6894%), попередня посада член Наглядової Ради  
ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» протягом п’яти років; Андрієць Наталія Олек-
сандрівна (розмір частки в статутному капіталі емітента – 8,4253%), попере-
дні посади юрист ТОВ «Сталева згода» протягом чотирьох років; член На-
глядової Ради ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» протягом одного року.

05.04.2017 року рішенням Загальних зборів Товариства припинено повно-
важення Членів Ревізійної комісії: Кучерепа Ігор Михайлович (розмір частки в 
статутному капіталі емітента – 0%), на посаді перебував з 20.04.2016 року до 
05.04.2017 року; Вакшинська Галина Богданівна (розмір частки в статутному 
капіталі емітента – 0 %), на посаді перебувала з 20.04.2016 року до 05.04.2017 
року; Мінько Юлія Олександрівна (розмір частки в статутному капіталі емітен-
та – 0%), на посаді перебувала з 20.04.2016 року до 05.04.2017 року.

05.04.2017 року рішенням Загальних зборів Товариства обрано на по-
сади Членів Ревізійної комісії строком на 3 роки наступних осіб: Вакшинська 
Галина Богданівна (розмір частки в статутному капіталі емітента – 0 %), по-
передня посада Головний бухгалтер СУ-14 ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» про-
тягом чотирьох років, член Ревізійної комісії ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» 
протягом одного року; Мінько Юлія Олександрівна (розмір частки в статут-
ному капіталі емітента – 0%), попередня посада провідний економіст ПАТ 
«Фірма «Нафтогазбуд» протягом трьох років, член Ревізійної комісії ПАТ 
«Фірма «Нафтогазбуд» протягом двох років; Зелена Ольга Василівна (роз-
мір частки в статутному капіталі емітента – 0%), попередня посада бухгал-
тер ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» протягом п’яти років.

Посадові особи Товариства, повноваження яких припинено та яких об-
рано на посади непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не мають, згоди на розкриття паспортних даних не надавали.

III. Підпис: Генеральний директор ПрАТ «Фірма «Нафтогазбуд» Понч-
ко Андрій Ярославович.

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

операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - Публiчне акцiонерне товари-
ство «Трикотажна фiрма «Арнiка»; 2. Код за ЄДРПОУ – 00307543; 
3. Місцезнаходження: 58008, м. Чернiвцi, вул.Прутська, 6; 4. Між-
міський код, телефон та факс: (0372) 52-30-95 52-60-14; 5. Елек-
тронна поштова адреса – info@arnika.cv.ua; 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації - http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/vat-
trikotazhna-f-rma-arn-ka; 7. Вид особливої інформації – Відомості 
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів.

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчи-

нення значних правочинiв: 05.04.2017; Найменування уповнова-
женого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв; Гра-
нична сукупність вартості правочинів (тис. грн) - 1097.9; Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(тис. грн) – 10979; Співвідношення граничної сукупності вартості 

правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності (у відсотках) – 10; Вiдомостi щодо 
правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: значнi право-
чини, якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльше одно-
го року з дати прийняття такого рiшення, якi будуть пов’язанi в 
т.ч.: -з виробничою дiяльнiстю Товариства (закупiвля енергетич-
них ресурсiв, , паливно-мастильних матерiалiв, матерiальних 
ресурсiв, запасних частин i комплектуючих); -з реалiзацiєю/при-
дбанням/списанням основних засобiв (в т.ч. будiвель, споруд, об-
ладнання, транспортних засобiв). При цьому, кожний iз таких зна-
чних правочинiв (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 
його предметом, становить бiльше 10% вартостi активiв за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi) здiйснювати Генерально-
му директору Товариства за погодженням з Наглядовою радою 
Товариства.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Козлова Тетяна микитівна 
06.04.2017р.

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТРИКоТАЖНА фIРмА «АРНIКА»
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ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ВоЛТЕКС-мЕЛАНЖ»

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

а також приватних (закритих) акціонерних товариств
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Волтекс-Меланж», 30006829Волин-
ська , -, 43023, м.Луцьк, вул. 
Карбишева 2 0332 786040,

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

05.04.2017

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

voltex-melange.com

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СЄВЄРодоНЕцЬКИй ЗАВод 

БУдІВЕЛЬНоЇ КЕРАмІКИ»
Річна інформація емітентів за 2016 рік,  
приватного акціонерного товариства

1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство «Сєвєродо-
нецький завод будівельної кераміки», 
33164377Луганська , 93400, м. Сєвєродонецьк, 
вул. Промислова, 30 (06452) 712885,

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

06.04.2017

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

http://atzvіt.com.ua/33164377/

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

а також приватних (закритих) акціонерних товариств
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«ПАЖ-ХОЛДIНГ», 21738980 
Волинська , -, 43023, м. Луцьк, 
вул. Карбишева 2 0332 786040,

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

05.04.2017

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

pag.voltex-melange.com

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПАЖ-ХоЛдIНГ»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
Повне найменування 
емітента: 

Публічне акціонерне товариство «Україн-
ський будівельно - інвестиційний банк»

Код за ЄДРПОУ: 26547581
Місцезнаходження: 01133 м.Київ, б-р Л.Українки, 30-В 
Міжміський код, телефон та 
факс 

(044) 3643490, 494 02 28

Електронна поштова 
адреса: 

shymanskats@ubib.com.ua

Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформаціїї

http://ubib.com.ua/ua/root_pro_bank/
informatsiya_pro_emitenta.html

Вид особливої інформації  Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалі - 

Банк) 06.04.2017 р. прийнято рішення про:
- припинення повноважень голови наглядової ради Банку Дем'яненко 

Світлани Анатоліївни (Посадова особа не надавала згоди на розкриття 
паспортних даних). Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. На зазначеній посаді голови наглядової ради Дем'яненко С. А. 
перебувала з 18.07.2016. Володіє 53,6896% статутного капіталу Банку. 

- припинення повноважень члена наглядової ради Банку Мотрич Тетяни 
Іванівни. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних да-
них). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На 
зазначеній посаді члена наглядової ради Мотрич Т.І. перебувала з 
18.07.2016. Пакетом акцій Банку не володіє. 

- припинення повноважень члена наглядової ради Банку Бурлаєнка Ан-
дрія Анатолійовича. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття пас-
портних даних). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. На зазначеній посаді члена наглядової ради Бурлаєнко А.А. пере-
бував з 18.07.2016. Пакетом акцій Банку не володіє. 

- припинення повноважень члена наглядової ради Банку Кіхтенка Дени-
са Вадимовича. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. На зазначеній посаді члена наглядової ради Кіхтенко Д.В. перебував 
з 18.07.2016. Пакетом акцій Банку не володіє. 

- припинення повноважень члена наглядової ради Банку Кукурузи Альо-
ни Анатоліївни. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. На зазначеній посаді члена наглядової ради Кукуруза А.А. перебувала 
з 18.07.2016. Пакетом акцій Банку не володіє. 

- обрання головою наглядової ради Банку Дем'яненко Світлани Анатоліїв-
ни (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). По-
сади, які обіймала Дем'яненко С. А. протягом останніх п’яти років: заступник 
директора з юридичних питань, заступник начальника відділення, директор з 
юридичних питань, голова наглядової ради. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Загальними зборами головою наглядової 
ради Банку обрано Дем'яненко С.А. на строк до наступних річних зборів. Во-
лодіє 53,6896% статутного капіталу Банку. Посадова особа є акціонером;

- обрання членом наглядової ради Банку Мотрич Тетяни Іванівни. (По-
садова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Посади, 
які обіймала Мотрич Т.І. протягом останніх п’яти років: заступник керуючо-
го, радник голови правління, директор дирекції, член наглядової ради. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальними 
зборами членом наглядової ради Банку обрано Мотрич Т.І. на строк до на-
ступних річних зборів. Пакетом акцій Банку не володіє. Посадова особа є 
представником акціонера Дем'яненко С.А.;

- обрання членом наглядової ради Банку Бурлаєнка Андрія Анатолійо-
вича. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). 
Посади, які обіймав Бурлаєнко А.А. протягом останніх п’яти років: гене-
ральний директор, член наглядової ради. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Загальними зборами членом наглядової 
ради Банку обрано Бурлаєнка А.А. на строк до наступних річних зборів. 
Пакетом акцій Банку не володіє. Посадова особа є представником акціоне-
ра Чечьоткіна А.Л.;

- обрання членом наглядової ради Банку Кіхтенка Дениса Вадимовича. 
(Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). По-
сади, які обіймав Кіхтенко Д.В. протягом останніх п’яти років: юрисконсульт, 
директор, член наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Загальними зборами членом наглядової ради 
Банку обрано Кіхтенка Д.В. на строк до наступних річних зборів. Пакетом 
акцій Банку не володіє. Посадова особа є незалежним членом наглядової 
ради (незалежним директором);

- обрання членом наглядової ради Банку Кукурузи Альони Анатоліївни. (По-
садова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Посади, які 
обіймала Кукуруза А.А. протягом останніх п’яти років: начальник відділу марке-
тингу та реклами, заступник директора по маркетингу і рекламі, член наглядо-
вої ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За-
гальними зборами членом наглядової ради Банку обрано Кукурузу А.А. на 
строк до наступних річних зборів. Пакетом акцій Банку не володіє. Посадова 
особа є незалежним членом наглядової ради (незалежним директором).

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

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

Голова правління
АТ «УКРБУдІНВЕСТБАНК»  В.П.Качуровський

М.П.                                    06.04.2017

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УКРАЇНСЬКИй БУдІВЕЛЬНо - ІНВЕСТИцІйНИй БАНК»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ 39709794
3. Місцезнаходження 42600, Сумська область, м. Тростянець, 

вул. Набережна, 28-А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0542) 702-505 (0542) 702-505

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

https://www.jacobsdouweegberts.com/
about-us/ukraine

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватно-

го акцiонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Україна» (надалi «емiтент») 
вiд 03.04.2017 року (протокол №9 вiд 03.04.2017 року) припинено повнова-
ження голови наглядової ради емiтента - Симчич Катерини Євгенiївни (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з переобранням 
складу наглядової ради емiтента. Посадова особа акцiями емiтента не 
володiє. На зазначенiй посадi перебувала – з 22.12.2014 року. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Україна (надалi «емiтент») 
вiд 03.04.2017 року (протокол №9 вiд 03.04.2017 року), припинено повно-
важення члена наглядової ради емiтента - Панiвник Ольги Петрiвни (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з в зв’язку з переоб-
ранням складу наглядової ради емiтента. Посадова особа акцiями емiтента 
не володiє. На зазначенiй посадi перебувала – з 22.12.2014 року. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Україна (надалi – емiтент) вiд 
03.04.2017 року (протокол №9 вiд 03.04.2017 року), припинено повноваження 
члена наглядової ради емiтента - Варчука Павла Олександровича (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з в зв’язку з переобранням 
складу наглядової ради емiтента. Посадова особа акцiями емiтента не 
володiє. На зазначенiй посадi перебувала – з 22.12.2014 року. Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Україна (надалi – емiтент) вiд 
03.04.2017 року (протокол №9 вiд 03.04.2017 року), обрано членом наглядо-
вої ради емiтента - Войналовича Олександра Валентиновича (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхiднiстю обрання нового 
складу наглядової ради емiтента, з 03.04.2017 року. Посадову особу обрано 
термiном на 3 роки. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Протягом 
останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посади: територiальний мене-
джер вiддiлу iнформацiйних систем Україна та новi ринки Схiдної Європи та 
Центральної Азiї в ПрАТ «Монделiс Україна»; старший менеджер з 
iнформацiйних систем регiону ЕЕМЕА, категорiя кави в ПрАТ «Якобз Дау Ег-
бертс Україна». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа є представником акцiонера 
емiтента - Jacobs Douwe Egberts International B.V. (Нiдерланди), юридичною 
особою, зареєстрованою вiдповiдно до законодавства Нiдерландiв, 
мiсцезнаходження: Остердокстрат, 80, 1011DK, Амстердам, Нiдерланди, код 
юридичної особи: 60551720, яке володiє 3 422 247 простими iменними 
акцiями емiтента, що дорiвнює – 99,9423% статутного капiталу емiтента;

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Україна (надалi – емiтент) 
вiд 03.04.2017 року (протокол №9 вiд 03.04.2017 року), обрано членом на-
глядової ради емiтента - Симчич Катерину Євгенiвну (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано) в зв’язку з необхiднiстю обрання нового скла-
ду наглядової ради емiтента, з 03.04.2017 року. Посадову особу обрано 
термiном на 3 роки. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Протягом 
останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посади: директор юридичного 
вiддiлу, Україна, новi ринки Схiдної Європи та Центральної Азiї в 
ПАТ  «Монделiс Україна»; директор юридичного вiддiлу, Україна, Схiдна Єв-
ропа та Центральна Азiя, категорiя кави в ПрАТ «Монделiс Україна»; дирек-
тор юридичного вiддiлу, Україна, Схiдна Європа та Центральна Азiя, 
категорiя кави в ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна», голова наглядової ради 
емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа є представником акцiонера емiтента - 
Jacobs Douwe Egberts International B.V. (Нiдерланди), юридичною особою, 
зареєстрованою вiдповiдно до законодавства Нiдерландiв, 

мiсцезнаходження: Остердокстрат, 80, 1011DK, Амстердам, Нiдерланди, 
код юридичної особи: 60551720, яке володiє 3 422 247 простими iменними 
акцiями емiтента, що дорiвнює – 99,9423% статутного капiталу емiтента;

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Україна (надалi – емiтент) вiд 
03.04.2017 року (протокол №9 вiд 03.04.2017 року), обрано членом наглядо-
вої ради емiтента - Єропкiну Людмилу Iгорiвну (згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано) в зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу нагля-
дової ради емiтента, з 03.04.2017 року. Посадову особу обрано термiном на 3 
роки. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Протягом останнiх п’яти 
рокiв посадова особа займала посади: HR бiзнес лiд. в ПрАТ  «Монделiс 
Україна»; менеджер вiддiлу людських ресурсiв, Схiдна Європа, Центральна 
Азiя, Близький Схiд та Африка, категорiя кави в ПрАТ «Монделiс Україна»; 
менеджер вiддiлу людських ресурсiв, Схiдна Європа та Центральна Азiя, 
Близький Схiд та Африка, категорiя кави в ПрАТ  «Якобз Дау Егбертс Украї-
на». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Посадова особа є представником акцiонера емiтента - Jacobs 
Douwe Egberts International B.V. (Нiдерланди), юридичною особою, зареє-
строваною вiдповiдно до законодавства Нiдерландiв, мiсцезнаходження: 
Остердокстрат, 80, 1011DK, Амстердам, Нiдерланди, код юридичної особи: 
60551720, яке володiє 3 422 247 простими iменними акцiями емiтента, що 
дорiвнює – 99,9423% статутного капiталу емiтента;

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Україна (надалi – емiтент) 
вiд 03.04.2017 року (протокол №9 вiд 03.04.2017 року), обрано членом на-
глядової ради емiтента - Сорокiна Олексiя Миколайовича (згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано) в зв’язку з необхiднiстю обрання нового 
складу наглядової ради емiтента, з 03.04.2017 року. Посадову особу обрано 
термiном на 3 роки. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Протягом 
останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посади: Старший менеджер з 
розвитку бiзнесу, новi ринки Схiдної Європи i Центральної Азiї та комерцiйний 
менеджер Молдова, Менеджер проектiв, ПАТ «Монделiс Україна», Мене-
джер проектiв, ПрАТ «Монделiс Україна», директор ООО «Якобз Бел». По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посадова особа є представником акцiонера емiтента - Jacobs Douwe 
Egberts International B.V. (Нiдерланди), юридичною особою, зареєстрова-
ною вiдповiдно до законодавства Нiдерландiв, мiсцезнаходження: Остер-
докстрат, 80, 1011DK, Амстердам, Нiдерланди, код юридичної особи: 
60551720, яке володiє 3 422 247 простими iменними акцiями емiтента, що 
дорiвнює – 99,9423% статутного капiталу емiтента;

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Україна (надалi – емiтент) 
вiд 03.04.2017 року (протокол №9 вiд 03.04.2017 року), припинено повно-
важення Голови правлiння Ревiки Наталiї Василiвни (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано) в зв’язку з переобранням складу Правлiння. 
Посадова особа акцiями емiтента не володiє. На зазначенiй посадi перебу-
вала з 22.12.2014 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має;

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Україна (надалi – емiтент) 
вiд 03.04.2017 року (протокол №9 вiд 03.04.2017 року), припинено повно-
важення члена правлiння емiтента – Гури Олександра Миколайовича (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з переобранням складу 
Правлiння. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. На зазначенiй 
посадi перебувала з 22.12.2014 року. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має;

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Україна (надалi – емiтент) 
вiд 03.04.2017 року (протокол №9 вiд 03.04.2017 року),припинено повнова-
ження члена правлiння емiтента – Гука Ростислава Васильовича (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з переобранням складу 
Правлiння. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. На зазначенiй 
посадi перебувала з 22.12.2014 року. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має;

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Україна (надалi – емiтент) 
вiд 03.04.2017 року (протокол №9 вiд 03.04.2017 року), обрано головою 
правлiння емiтента - Варчука Павла Олександровича (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано) в зв’язку з необхiднiстю обрання нового скла-
ду правлiння емiтента, з 03.04.2017 року. Посадову особу обрано термiном 
до переобрання. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Протягом 
останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посади: Нацiональний мене-
джер з торгового маркетингу, Україна та новi ринки Схiдної Європи та Цен-
тральної Азiї в ПАТ «Крафт Фудз Україна», Комерцiйний менеджер, Кавказ 
в ПрАТ «Монделiс Україна», Генеральний директор, Схiдна Європа, Цен-
тральна Азiя, Близький Схiд та Африка, категорiя кави в ПрАТ «Монделiс 
Україна», Генеральний директор, Схiдна Європа, Центральна Азiя, Близь-
кий Схiд та Африка, категорiя кави в ПрАТ «Якобз Україна». Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЯКоБЗ дАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА»
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На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Україна (надалi – емiтент) 
вiд 03.04.2017 року (протокол №9 вiд 03.04.2017 року), припинено повно-
важення члена правлiння емiтента – Кекутiї Кетеван Шалвiвни (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з переобранням складу 
Правлiння. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. На зазначенiй 
посадi перебувала з 22.12.2014 року. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має;

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Україна (надалi – емiтент) вiд 
03.04.2017 року (протокол №9 вiд 03.04.2017 року), обрано членом правлiння 
емiтента - Гуру Олександра Миколайовича (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано) в зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу правлiння 
емiтента, з 03.04.2017 року. Посадову особу обрано термiном до переобран-
ня. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Протягом останнiх п’яти 
рокiв посадова особа займала посади: Менеджер iз закупок, пакувальнi 
матерiали в ПАТ «Крафт Фудз Україна», Керiвник вiддiлу закупок, Україна та 
новi ринки Схiдної Європи i Центральної Азiї в ПАТ «Монделiс Україна», 
Старший менеджер вiддiлу мережi постачання, Україна, категорiя кави в 
ПрАТ «Монделiс Україна», Старший менеджер вiддiлу мережi постачання, 
Україна, категорiя кави в ПрАТ «Якобз Україна», Операцiйний директор, Укра-
їна в ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна», член правлiння емiтента. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Україна (надалi – емiтент) 
вiд 03.04.2017 року (протокол №9 вiд 03.04.2017 року), обрано членом 
правлiння емiтента Кекутiя Кетеван Шалвiвну (згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано) в зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу 
правлiння емiтента, з 03.04.2017 року. Посадову особу обрано термiном до 
переобрання. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Протягом 
останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посади: Фiнансовий директор 
в ТОВ «АББ ЛТД», Директор з персоналу в ПАТ «Миколаївцемент», 
Фiнансовий директор, Україна, категорiя кави в ПрАТ «Монделiс Україна», 
Фiнансовий директор, Україна, категорiя кави ПрАТ «Якобз Дау Егбертс 
Україна», член правлiння емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має;

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Україна (надалi – емiтент) 
вiд 03.04.2017 року (протокол №9 вiд 03.04.2017 року), обрано членом 
правлiння емiтента Палiну Наталiю Божинiвну (згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано) в зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу 
правлiння емiтента, з 03.04.2017 року. Посадову особу обрано термiном до 
переобрання. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Протягом 
останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посади: ТОВ з iноземними 
iнвестицiями «Нутрицiя Україна», Директор з маркетингу, ТОВ з iноземними 
iнвестицiями «Нутрицiя Україна», Менеджер з проектiв розвитку продажiв 
вiддiлу продажiв, ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна», Директор вiддiлу мар-
кетингу, Україна, категорiя кави, ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна», Дирек-
тор з маркетингу, Україна, Схiдна Європа i Центральна Азiя. Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Україна (надалi – емiтент) 
вiд 03.04.2017 року (протокол №9 вiд 03.04.2017 року), обрано членом 
правлiння емiтента – Гавенаускєнє Юлiю Євгенiвну (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано) в зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу 
правлiння емiтента, з 03.04.2017 року. Посадову особу обрано термiном до 
переобранняи. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Протягом 
останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посади: 01.11.2012 – 13.09.2013 
– ТОВ «Глобал Бiлл», фахiвець з оплати працi, пiльг та компенсацiй  
ПрАТ «Монделiс Україна», спецiалiст вiддiлу людських ресурсiв . старший 
спецiалiст вiддiлу людських ресурсiв, iнтегрована мережа постачання та 
глобальнi функцiї, ПрАТ «Монделiс Україна», HR бiзнес партнер вiддiлу збу-
ту та каналу споживання поза межами дому, Україна, категорiя кави,  
ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна», HR бiзнес партнер вiддiлу збуту та ка-
налу споживання поза межами дому, Україна, категорiя кави, ПрАТ «Якобз 
Дау Егбертс Україна», HR бiзнес партнер, комерцiйнi функцiї, Україна, 
категорiя кави, ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна», в.о. Директора вiддiлу 
людських ресурсiв, Україна, категорiя кави. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Україна (надалi – емiтент) 
вiд 03.04.2017 року (протокол №9 вiд 03.04.2017 року), припинено повно-
важення голови ревiзiйної комiсiї емiтента - Останiна Дмитра Володимиро-
вича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з 
необхiднiстю переобрання складу Ревiзiйної Комiсiї емiтента. Посадова 
особа акцiями емiтента не володiє. На зазначенiй посадi перебувала – 
з22.12.2014 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має;

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Україна (надалi – емiтент) 
вiд 03.04.2017 року (протокол №9 вiд 03.04.2017 року), припинено повно-

важення члена ревiзiйної комiсiї емiтента - Тимофеєвої Олени Андрiївни 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхiднiстю 
переобрання складу ревiзiйної комiсiї емiтента. Посадова особа акцiями 
емiтента не володiє. На зазначенiй посадi перебувала – з 22.12.2014 року. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має;

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Україна (надалi – емiтент) вiд 
03.04.2017 року (протокол №9 вiд 03.04.2017 року),припинено повноваження 
члена ревiзiйної комiсiї емiтента - Науменко Юлiї Олександрiвни (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхiднiстю переобрання 
нового складу ревiзiйної комiсiї емiтента. Посадова особа акцiями емiтента 
не володiє. На зазначенiй посадi перебувала – з 22.12.2014 року. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Україна (надалi – емiтент) 
вiд 03.04.2017 року (протокол №9 вiд 03.04.2017 року), обрано членом 
ревiзiйної комiсiї емiтента - Останiна Дмитра Володимировича (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхiднiстю обрання 
нового складу ревiзiйної комiсiї емiтента, з 03.04.2017 року. Посадову особу 
обрано термiном на 3 роки. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. 
Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посади: менеджер iз 
скарбництва в ПАТ «Крафт Фудз Україна»; фiнансовий менеджер, Схiдна 
Європа, Центральна Азiя, Близький Схiдта Африка, категорiя кави в 
ПрАТ «Монделiс Україна»; фiнансовий менеджер, Схiдна Європа, Цен-
тральна Азiя, Близький Схiд та Африка, категорiя кави в ПрАТ «Якобз Дау 
Егбертс Україна», голова ревiзiйної комiсiї емiтента. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Україна (надалi – емiтент) 
вiд 03.04.2017 року (протокол №9 вiд 03.04.2017 року), обрано членом 
ревiзiйної комiсiї емiтента - Луканiну Дарiю Олександрiвну (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхiднiстю обрання ново-
го складу ревiзiйної комiсiї емiтента, з 03.04.2017 року. Посадову особу об-
рано термiном на 3 роки. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. 
Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посади: юрист в 
ТОВ «Юнiлевер Україна»; провiдний юрист в ТОВ «Юнiлевер Україна; 
юрист, Україна, Схiдна Європа, Центральна Азiя, Близький Схiд та Африка, 
категорiя кави в ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна». Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Україна (надалi – емiтент) 
вiд 03.04.2017 року (протокол №9 вiд 03.04.2017 року), обрано членом 
ревiзiйної комiсiї емiтента - Науменко Юлiю Олександрiвну (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхiднiстю обрання ново-
го складу ревiзiйної комiсiї емiтента, з 03.04.2017 року. Посадову особу об-
рано термiном на 3 роки. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. 
Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посади: супервай-
зер iз внутрiшньо корпоративної системи бух облiку в ПАТ «Крафт Фудз 
Україна»; супервайзер з адмiнiстративної та технiчної пiдтримки каналу 
споживання поза межами дому в ПАТ «Монделiс Україна»; фiнансовий 
контролер, Україна, Схiдна Європа, Центральна Азiя, Близький Схiд та Аф-
рика, категорiя кави в ПрАТ «Монделiс Україна»; фiнансовий контролер, 
Україна, Схiдна Європа, Центральна Азiя, Близький Схiд та Африка, 
категорiя кави, в ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна», член ревiзiйної комiсiї 
емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв емiтента 
вiд 03.04.2017 року (протокол №9 вiд 03.04.2017 року), вiдбулися змiни в 
складi посадових осiб емiтента, а саме:

- обрано головою ревiзiйної комiсiї емiтента - Останiна Дмитра Володими-
ровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з 
необхiднiстю обрання голови ревiзiйної комiсiї емiтента, з 03.04.2017 року. 
Посадову особу обрано термiном на 3 роки. Посадова особа акцiями емiтента 
не володiє. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посади: 
менеджер iз скарбництва в ПАТ «Крафт Фудз Україна»; фiнансовий мене-
джер, Схiдна Європа, Центральна Азiя, Близький Схiдта Африка, категорiя 
кави в ПрАТ «Монделiс Україна»; фiнансовий менеджер, Схiдна Європа, 
Центральна Азiя, Близький Схiд та Африка, категорiя кави в ПрАТ «Якобз 
Дау Егбертс Україна», голова ревiзiйної комiсiї емiтента. Посадова особа не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення наглядової ради емiтента вiд 03.04.2017 року (про-
токол бн вiд 03.04.2017 року), вiдбулися змiни в складi посадових осiб 
емiтента, а саме:

- обрано голову наглядової ради емiтента - Симчич Катерину Євгенiвну 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхiднiстю 
обрання голови наглядової ради емiтента, з 03.04.2017 року. Посадову осо-
бу обрано термiном на 3 роки. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. 
Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посади: директор 
юридичного вiддiлу, Україна, новi ринки Схiдної Європи та Центральної Азiї 
в ПАТ «Монделiс Україна»; директор юридичного вiддiлу, Україна, Схiдна 
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Європа та Центральна Азiя, категорiя кави в ПрАТ «Монделiс Україна»; ди-
ректор юридичного вiддiлу, Україна, Схiдна Європа та Центральна Азiя, 
категорiя кави в ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна», голова наглядової ради 
емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа є представником акцiонера емiтента - 
Jacobs Douwe Egberts International B.V. (Нiдерланди), юридичною особою, 
зареєстрованою вiдповiдно до законодавства Нiдерландiв: 
мiсцезнаходження: Остердокстрат, 80, 1011DK, Амстердам, Нiдерланди, 
код юридичної особи: 60551720, яке володiє 3 422 247 простими iменними 
акцiями емiтента, що дорiвнює – 99,9423% статутного капiталу емiтента;

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

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

2. Найменування посади
Голова правління  ____________  Варчук Павло олександрович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  04.04.2017 року
  (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2016 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Домобудiвельний комбiнат №1», 25594168, вул. Металiстiв, 11-А, 

м. Київ, Солом'янський р-н, 03057, (044) 277-38-35
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2017 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: немає

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«домоБУдIВЕЛЬНИй КомБIНАТ №1»
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РІЧНА ІНфоРмАцІЯ 
 ПрАТ «НоІПРоКС»  

за 2016 рік
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«НОIПРОКС», 20781531, 79031, 
м. Львiв, вул.Стрийська, 202 
(032) 249-16-24,

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

06.04.2017

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

noiproks.emiti.net

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НоIПРоКС»
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМУНАЛЬНИК», 03357791, Чернігів-
ська обл., 15200, м. Сновський, 
вул. Незалежності,106 
(04654) 2-16-02,

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

05.04.2017

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

http://shchorskomunaln.ucoz.ua/

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КомУНАЛЬНИК»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «УКРАЇН-
СЬКИй БУдІВЕЛЬНо - 
ІНВЕСТИцІйНИй БАНК»

Код за ЄДРПОУ: 26547581
Місцезнаходження: 01133 м.Київ, б-р Л.Українки, 30-В 
Міжміський код, телефон та факс (044) 3643490, 4940228
Електронна поштова адреса: shymanskats@ubib.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформаціїї

http://ubib.com.ua/ua/root_pro_
bank/informatsiya_pro_emitenta.
html

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

ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалі - 

Банк) 06.04.2017 р. прийнято рішення про схвалення вже вчинених зна-
чних правочинів, які укладені відповідно до Генерального (их) договору (ів) 
за операціями з розміщення депозитних сертифікатів Національного бан-
ку України ринкова вартість яких перевищує двадцять п’ять відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

Предмет правочину - операції з розміщення депозитних сертифікатів На-
ціонального банку України відповідно до Генерального (их) договору (ів).

Вартість активів Банку за даними річної фінансової звітності за 2015 р., 
оскільки, значні правочини, укладені в 2016 р.

№
п/п

Ринкова вартість 
депозитних 
сертифікатів

Національного 
банку України 

(тис.грн.)

Вартість активів 
Банку за даними 
річної фінансової 

звітності за 2015 р.
(тис. грн..)

Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, 
що є предметом правочину, 
до вартості активів Банку за 

даними річної фінансової 
звітності за 2015 р. (%)

1 103 000,00 408 385,6 25,22
2 112 000,00 408 385,6 27,43
3 121 000,00 408 385,6 29,63
4 128 000,00 408 385,6 31,34
5 135 000,00 408 385,6 33,06
6 120 000,00 408 385,6 29,38
7 245 000,00 408 385,6 59,99
8 150 000,00 408 385,6 36,73
9 135 000,00 408 385,6 33,06

Загальна кількість голосуючих акцій - 11302 шт.; кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 11302 шт, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» - 11302 шт.; «проти» прийняття 
рішення – 0 шт.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не 
визначені статутом Банку.

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

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

Голова правління
АТ «Укрбудінвестбанк»  В.П.Качуровський

М.П.                                     06.04.2017

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«САТАНIВ РЕмоНТНо-ТРАНСПоРТНЕ 

ПIдПРИЄмСТВо»
РІЧНА ІНфоРмАцІЯ за 2016 рік

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Сатанiв ремонтно-транспортне пiдприємство», 03078971, вул. Юрiя 
Гагарiна 43, смт. Сатанiв, Городоцький, Хмельницька, 32034, 03851-42291

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2017

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

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НГмЗ-БУР»
Місцезнаходження: Україна, 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 51 а

Код ЄДРПОУ 32757587 (надалі – Товариство) 
Доводить до відома акціонерів про внесення змін до проекту порядку 

денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
«28» квітня 2017р. о 10.00 за адресою: Україна, 09100, Київська об-
ласть, м. Біла церква, Площа торгова, буд. 10, каб. 205 а 

За пропозицією акціонера, який володіє 50,172 відсотків голосів, про-
ект порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «НГМЗ-БУР» допо-
внено наступними питаннями:

8. Про зміну юридичної адреси Товариства;
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції. 
Нагадуємо, що акціонери можуть ознайомитися з документами, необ-

хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 
Україна, 09100, Київська область, м. Біла Церква, Площа торгова, буд. 10, 
каб. 205 а, у робочі дні, з 9 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., а також в день про-
ведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Відповідальна 
особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – в.о. началь-
ника юридичного відділу Кривоногих О.Ф.

Для реєстрації акціонерам потрібно мати при собі документ, який посвід-
чує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на 
право участі і голосування у Зборах, оформлену згідно законодавства.

Телефон для довідок: (050) 159 – 95 – 88.
Генеральний директор
ПрАТ «НГмЗ-БУР»  Л.Ч.-С. цой 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ВИШГоРодСІЛЬРИБГоСП»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне 
товариство «Вишгородсільрибгосп», 00476961, вул. Київська, 10, 
м. Вишгород, Київська, 07300, /04596/ 5-46-02.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 30.03.2017.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 00476961.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «МВ ГРУПП», 
36376656.

5. Інформація про загальні збори: 21.04.2016, чергові
Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕН-

НИЙ): 1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; за-
твердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.  
2. Затвердження звіту правління про результати фінансово-
господарської діяльності товариства у 2015 році та визначення осно-
вних напрямків діяльності на 2016 рік. 3. Затвердження звіту Нагля-
дової ради про роботу за 2015 рік. 4. Звіт Ревізійної комісії товариства 
за 2015 рік. 5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 
2015 рік. 6. Розподіл прибутку товариства (визначення порядку по-
криття збитків) за підсумками роботи у 2015 році та затвердження 
нормативів розподілу прибутку на 2016 рік. Результати розгляду пи-
тань порядку денного - рiшення по всiм питанням затвердженi.

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1546,2 1832,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1297,1 1344,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 37,2 18,3
Сумарна дебіторська заборгованість 63,4 259
Грошові кошти та їх еквіваленти 16,4 70,8
Власний капітал 1074,6 1377,4
Статутний капітал 489,1 489,1
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-501,9 -251,7

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 471,6 454,9
Чистий прибуток (збиток) -250,2 98
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ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТРУББУдІНдУСТРІЯ»

РІЧНА ІНфоРмАцІЯ емітента цінних паперів ПАТ «ТБІ» за 2016 рік
1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

Публічне акціонерне товариство 
«Труббудіндустрія», 05533066, 
вул. Столичне шосе, буд. 100, 
м. Київ, 03045, (044)259-54-15

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

06.04.2017

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

trubbud.kiev.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Аудиторська фірма 
«Інтелект-Капітал», 36391522

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів — чергові. Дата 
проведення: 12.04.2016. Кворум зборів: 99,4888% до загальної кількості 
голосів. Перелік питань, що розглядалися на чергових загальних зборах: 
1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТБІ».  
2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяль-
ності ПАТ«ТБІ» за 2015р.та завдання на 2016р., затвердження річного 
звіту Товариства за 2015р. 3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ТБІ» та затвер-
дження звіту Наглядової ради. 4. Звіт Ревізійної комісії про результати 
перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ТБІ» за 2015р. та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5 .Затвердження поряд-
ку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-
господарської діяльності ПАТ «ТБІ» у 2015р. 6. Прийняття рішення про 
попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися  
ПАТ «ТБІ» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є 
предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними 
останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо 
укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними. 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Реві-
зійної комісії Товариства. 8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
9. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів 
Ревізійної комісії.
Збори обрали робочі органи, розглянули та затвердили звіт Правління, 
річний звіт Товариства за 2015р. та завдання на 2016р., звіт Наглядової 
ради, звіт і висновки Ревізійної комісії за 2015р. Збори вирішили не ви-
плачувати, не розподіляти прибуток Товариства за 2015р. у зв’язку з його 
відсутністю. Збори попередньо схвалили значні правочини, які можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року, з 12.04.2016 до 12.04.2017, 
якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, пере-
вищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Това-
риства за 2015р. — 2016р., в т.ч. укладення та підписання Головою Прав-
ління ПАТ «ТБІ» за період до 12.04.2017 контрактів, договорів підряду, 
позики, іпотеки, кредиту, купівлі-продажу, оренди (найму), інших право-
чинів, на суму не більше 50 млн.грн. включно, після схвалення їх Нагля-
довою радою Товариства. Збори переобрали склад Ревізійної комісії та 
затвердили новий склад строком на 5 років: Голова — Єрмакова Н.Ф., 
члени — Локтіонова Ю.В. та Степанова М.П. Позачергові збори у звітно-
му періоді не ініціювались та не проводились.
6. Інформація про дивіденди: у 2016-2015 роках дивiденди за підсумком 
2015 та 2014 років не нараховувались та не виплачувались у зв'язку з 
відсутністю прибутку на підставі рішень річних загальних зборів.

основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 43929 48884
Основні засоби (за залишковою вартістю) 42040 46093
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 371 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1256 2648
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Власний капітал 36677 41762
Статутний капітал 7172 7172
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-13004 -7918

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 3073 2712
Поточні зобов’язання і забезпечення 4179 4410
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0,5 -0,43

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

-0,5 -0,43

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10245000 10245000
Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викуплялись

Голова правління марченко о.З. підтверджує достовірність інфор-
мації.

Річна інформація ВАТ «ЛЬВІВСЬКИй ЗАВод 
КомУНАЛЬНоГо УСТАТКУВАННЯ» за 2016 рік

І. основні відомості про емітента1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: 
Відкрите акціонерне товариство «Львівський завод комунального устатку-
вання», 05394110, вул. Довга, 3, м.Львів, Личаківський, Львівська, 79035, 
(0322) 270-15-352. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 07.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www. lzku.com.ua. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відпові-
дальністю аудиторська фірма «Львівський аудит», 23273456

5. Інформація про загальні збори. 29.04.2016, чергові. Не відбулись у 
зв'язку з відсутністю кворуму (31,60% від кількості голосуючих акцій).

Перелік питань, що виносяться на голосування:1. Про обрання Голови та 
секретаря Загальних зборів акціонерів.2. Про обрання Лічильної комісії.3. Про 
затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.4. Про за-
слуховування звіту та затвердження висновку Ревізійної комісії ВАТ «Львів-
ський завод комунального устаткування» за 2015 р. фінансовий рік.5. Про за-
твердження річного звіту та балансу ВАТ «Львівський завод комунального 
устаткування» за 2015 р. фінансовий рік.6. Про розподілення прибутку і збитків 
ВАТ «Львівський завод комунального устаткування».7. Про заслуховування 
звіту Спостережної (Наглядової) ради ВАТ «Львівський завод комунального 
устаткування».8. Про заслуховування звіту Правління ВАТ «Львівський завод 
комунального устаткування».9. Визначення типу Товариства у відповідності до 
вимог Закону України «Про акціонерні товариства».10. Прийняття рішення про 
зміну повного та скороченого найменування товариства.11. Про внесення та 
затвердження змін до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій 
редакції у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 
12. Про затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту та реє-
страції змін до нього.13. Про затвердження Положення про Загальні збори ак-
ціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Поло-
ження про Ревізійну комісію.14. Про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії.15. Про обрання Ревізійної комісії та встановлення кількісного складу. 
16. Про припинення повноважень членів Спостережної (Наглядової) ради. 
17. Про обрання Наглядової ради та встановлення кількісного складу.18. Про 
затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з члена-
ми Наглядової ради ВАТ «Львівський завод комунального устаткування», вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання 
цих договорів.19. Про вчинення значного правочину.

6. Інформація про дивіденди. Рішення про виплату дивідендів не при-
ймались. Дивіденди не виплачувались

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

Найменування показника; Період; звітний; попереднійУсього активів; 
1185; 1051Основні засоби (за залишковою вартістю); 645; 722Довгостро-
кові фінансові інвестиції; 0; 0Запаси; 236; 254Сумарна дебіторська забор-
гованість; 149; 27Грошові кошти та їх еквіваленти; 155; 48. Власний капі-
тал; 937; 714Статутний капітал; 37; 37Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток); 900; 677Довгострокові зобов'язання і забезпечення; 
120; 290Поточні зобов'язання і забезпечення; 128; 47Чистий прибуток 
(збиток) на одну просту акцію (грн); 0,606; 0,0027Скоригований чистий 
прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн); 0; 0Середньорічна кількість 
простих акцій (шт.); 368012; 368012Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 0;0 загальна номінальна вартість 0; 0;у 
відсотках від статутного капіталу 0;0. Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 0;0 ; 

ВАТ «Львівський завод комунального устаткування»

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо мIЖНА Род-
НА ТоРГоВА фIРмА «IН ТЕР-
мАР КЕТ», 20429538, Житомирська, 
Житомирський, 10003, м.Житомир, 2 Ли-
варний, буд12, (0412) 418-491

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

27.02.2017

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

htt://intermarket.sytto.com
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та те-
лефон емітента

ПУБЛІЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "одЕСЬКА 
ТЕц" , 05471158 Одеська 
Суворiвський 65003 м. Одеса 
вул. Церковна, 29 (048) 738-62-51

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

06.04.2017

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

otec.odessa.ua

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "Аудиторська фірма "Капітал 
Груп", 33236268

5. Інформація про загальні збо-
ри (розділ заповнюється у ви-
падку, якщо емітент - акціонер-
не товариство)

Загальні збори не проводились, тому 
що спочатку ухвалою Господарського 
суду Одеської області від 23.12.2015 року, 
а потім постановою цього ж суду від 
13.12.2016 року припинено повноважен-
ня органів управління банкрута щодо 
управління та розпорядження майном

6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати ди-
відендів не приймалось, дивіденди не нараховувались і не сплачувались

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 564987 381542
Основні засоби (за залишковою вартістю) 94410 103291
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6817 3010
Сумарна дебіторська заборгованість 287848 157971
Грошові кошти та їх еквіваленти 18890 13315
Власний капітал -486865 -328781
Статутний капітал 43525 43525
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -530390 -372306
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 25863 26287
Поточні зобов'язання і забезпечення 1025989 684036
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.9 0.34

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 174101600 174101600
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0

у відсотках від статутно-
го капіталу

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду

0 0

Шановні акціонери 

ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «БАНК фАмІЛЬНИй»!

(далі – за текстом Банк, код ЄДРПОУ 20042839,  
місцезнаходження: м.Київ, пр.Голосіївський, 26 А)

СПОСТЕРЕЖНА РАДА БАНКУ
Повідомляє Вас, що у зв’язку з проведенням 15.03.2017 р. позачергових 

Загальних зборів акціонерів Банку, на яких було прийнято рішення про при-
ватне розміщення простих акцій Банку, у Вас виникло переважне право 
придбати акції Банку у кількості, пропорційній частці належних Вам простих 
акцій у загальній кількості простих акцій Банку.

Загальна кількість розміщуваних акцій: 8 000 000 000 (вісім мільярдів) 
простих іменних акцій.

Ціна розміщення акцій: 0,01 гривня (одна копійка), що дорівнює їх номі-
нальній вартості. Загальна номінальна вартість акцій, що розміщуються 
Банком: 80 000 000, 00 (вісімдесят мільйонів) гривень 00 копійок.

Строк реалізації переважного права: з 27.04.2017 р. по 22.05.2017 р. 
включно.

Порядок реалізації переважного права: акціонер, який має намір реалі-
зувати своє переважне право, подає до Банку в строк з 27.04.2017 р. до 
22.05. 2017 р. включно, письмову заяву про придбання акцій та перерахо-
вує на рахунок №500423 «Внески за незареєстрованим статутним капіта-
лом банку», відкритий в Банку (код банку 334840, код за ЄДРПОУ 20042839) 
кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. У заяві 
акціонери Банку-фізичні особи повинні зазначити: прізвище, ім’я, по-
батькові; паспортні дані (серія, номер, ким, коли виданий); адресу реєстра-
ції та проживання; реєстраційний номер облікової картки платника податків 
(ідентифікаційний номер); кількість акцій, які вони мають намір придбати. 
Акціонери Банку-юридичні особи, повинні зазначити: повне найменування 
юридичної особи; прізвище, ім’я, по-батькові уповноваженої особи та по-
силання на документ, що підтверджує повноваження особи укладати дого-
вір; місцезнаходження та поштову адресу; кількість акцій, які вони мають 
намір придбати. Заява та перераховані кошти приймаються Банком не піз-
ніше 22.05.2017.

Телефон для довідок: (044) 257 20 14.
Голова Спостережної ради   о.Ю.Табачніков 
Секретар Спостережної ради   м.Б.Коміссарук

ПоВІдомЛЕННЯ
ПРо ПРИйНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРо ПРодоВЖЕННЯ СТРоКУ 

дІЯЛЬНоСТІ
ЗАКРИТоГо НЕдИВЕРСИфІКоВАНоГо ВЕНЧУРНоГо 
ПАйоВоГо ІНВЕСТИцІйНоГо фоНдУ «КСК-фоНд»

ТОВ «КУА ОЗОН», код ЄДРПОУ 33936496, повідомляє, що 04.04.2017р. За-
гальними зборами учасників ТОВ «КУА ОЗОН» (Протокол №119 від «04» квітня 
2017р.) було прийнято рішення про продовження строку діяльності Закритого 
недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «КСК-Фонд», 
код ЄДРІСІ 233652, (далі – Фонд), на 10 (десять) років до 11.05.2027 року.

У зв’язку з прийняттям рішення про продовження строку діяльності 
Фонду ТОВ «КУА ОЗОН» здійснює обов’язковий викуп інвестиційних сер-
тифікатів (далі - ІС) Фонду в його учасників у такому порядку:

1. Місце подання заявок про викуп ІС (далі – Заявка): 03150, м. Київ, 
вул. Горького, буд. 64/16 / вул. Федорова Івана, буд. 64/16.

2. Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з 
учасниками подаються наступні документи:

Фізичними особами: заявка на викуп ІС (за формою, наведеною в до-
датку 7 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних папе-
рів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 
30.07.2013р. № 1338); паспорт громадянина України (або інший документ, 
що посвідчує особу та відповідно до законодавства може бути використа-
ний на території України для укладення правочинів); документ, що містить 
інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Юридичними особами: заявка на викуп ІС (за формою, наведеною в до-
датку 8 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних папе-
рів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 
30.07.2013р. № 1338); оригінали чи належним чином засвідчені копії доку-
ментів, необхідні для здійснення ТОВ «КУА ОЗОН» заходів з ідентифікації та 
вивчення учасників Фонду, що передбачені Законом України «Про запобіган-
ня та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї ма-
сового знищення»; належним чином засвідчені документи, що підтверджують 
повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду (наказ, 
протокол про призначення (обрання) керівника або довіреність).

3. Розрахунки з учасниками здійснюються за розрахунковою вартістю, 
визначеною на день прийняття рішення щодо продовження строку діяль-
ності Фонду, а саме 27,59939 грн. за один ІС.

4. Дата початку приймання Заявок – 04 квітня 2017 року. Дата закінчен-
ня приймання Заявок — 04 липня 2017 року. 

5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки: у разі недо-
статності грошових коштів для виплати учасникам Фонду, ТОВ «КУА 
ОЗОН» забезпечує продаж активів Фонду. Строк реалізації активів Фонду 
для здійснення викупу його ІС не повинен перевищувати 3 (трьох) кален-
дарних місяців з дати закінчення приймання Заявок. Строк проведення 
розрахунків за викуплені ІС не повинен перевищувати одного календарно-
го місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду. Розрахунки здійсню-
ються шляхом безготівкового переказу на рахунок, зазначений у Заявці.

6. У разі якщо особа, яка відповідно до Заявки про викуп передала 
ТОВ «КУА «ОЗОН» інвестиційні сертифікати, не звернулася за отриманням 
коштів в установлений строк (при здійсненні розрахунків готівковими кошта-
ми) або у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з такою 
особою (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізи-
тів тощо), ТОВ «КУА ОЗОН» протягом 10 робочих днів після закінчення стро-
ку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснює депонування таких 
коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами НКЦПФР. Про 
депонування коштів та місце їх отримання, учасники, що не отримали належ-
ні їм кошти повідомляються письмово протягом 3 (трьох) робочих днів з дати 
депонування.
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Річна інформація  
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Науково-
дослiдний i проектно-конструкторський 
iнститут атомного та енергетичного насосо-
будування" , 00220477 Сумська Сумський 
40003 м Суми 2-га Залiзнична, 2 
(0542) 25-13-71

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

06.04.2017

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

vniiaen.sumy.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фір-
ми (П. І. Б. аудитора - фізич-
ної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фі-
нансової звітності

Товартиство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит-фiнанси" , 
34619277 Товартиство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПКФ 
Аудит-фiнанси" , 34619277

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

Річні загальні збори акціонерів Товариства 
були призначені на 26.04.2016 . Відповідно 
до протоколу реєстраційної комісії річних за-
гальних зборів № 2 від 26.04.2016 загальна 
кількість акцій, які належать особам, що зареє-
струвалися для участі у річних загальних збо-
рах, становить: 43 797 777 шт., з них кількість 
голосуючих акцій становить 43 797 777 шт., що 
складає 99,6183 % від загальної кількості го-
лосуючих акцій товариства. Проте оскільки 
завдання на голосування представнику дер-
жави на рiчних загальних зборах Товариства 
не було погоджено розпорядженням Кабiнету 
Мiнiстрiв України, то як наслiдок Вiн як пред-
ставник акціонера був позбавлений повнова-
жень голосувати з питань порядку денного.
У зв’язку з не обранням лiчильної комiсiї та 
неможливiстю пiдрахунку голосiв з питань 
порядку денного рiчнi загальнi збори Товари-
ства були закриті та визнані такими, що не 
вiдбулися.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами пері-
оду, що передував 

звітньому
за 

прости-
ми 

акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 170250 0

Нарахувані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 0.00378 0

Сума виплачених дивіден-
дів, грн.

0 0 85125 0

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

31.03.2017

Дата виплати дивідендів 22.06.2016
Опис На позачергових загальних зборах акцiонерiв 

вiд 20 сiчня 2017 року було прийняте рiшення 
про виплату дивiдендiв за результатами 
дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
Дата складення перелiку осiб, якi мають пра-
во на отримання дивiдендiв – 31.03.2017 . 
Дивiденди були сплаченi акцiонерам: 
22.06.2016 – 85,125 тис. грн.. (на державну 
частку за 2015 рiк).
строк виплати дивiдендiв за 2015 рiк з 
03.04.2017 по 20.07.2017 через депозитарну 
систему України.
Нарахування та виплату дивiдендiв необхiдно 
здiйснити не пiзнiше 20.07.2017 в повному 
обсязi пропорцiйно всiм особам, що мають 
право на отримання дивiдендiв.
Виплата дивiдендiв здiйснюється Товари-
ством через депозитарну систему України в 
порядку, встановленому Нацiональною 
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового рин-
ку.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

звітний попередній
Усього активів 39531 37635
Основні засоби (за залишковою вартістю) 18397 16931
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1339 4660
Сумарна дебіторська заборгованість 3126 1532
Грошові кошти та їх еквіваленти 71 57
Власний капітал 35527 34837
Статутний капітал 11234 11234
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 18654 18469
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 207 153
Поточні зобов'язання і забезпечення 3797 2645
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.00601 0.00505

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

0.00601 0.00505

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 44935216 44935216
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0

у відсотках від 
статутного капіталу

0

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “НАУКоВо-доСЛIдНИй I ПРоЕКТНо-КоНСТРУКТоРСЬКИй  
IНСТИТУТ АТомНоГо ТА ЕНЕРГЕТИЧНоГо НАСоСоБУдУВАННЯ”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо  
«ЕТНоПРодУКТ»

2. Код за ЄДРПОУ 00449958
3. Місцезнаходження 15100, Чернiгiвська обл., Городнян-

ський р-н, селище Ясенiвка
4. Міжміський код, телефон та факс (04645) 2-11-52 (04645) 2-11-52
5. Електронна поштова адреса lp@ethnoproduct.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.ethnoproduct.com

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

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою Товариства (Протокол Засiдання Наглядової ради 

вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Дирек-
тора Приходька Володимира Iвановича в зв’язку iз закiнченням строку 
повноважень. Особою не надана згода на розкриття паспортних даних. 
Часткою в статутному капiталi ємiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi Директора 
Товариства 34 роки.

Наглядовою радою Товариства (Протокол Засiдання Наглядової ради 
вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення про обрання Директора Приходька 
Володимира Iвановича. Особою не надана згода на розкриття паспортних 
даних. Часткою в статутному капiталi ємiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано строком 
на один рiк. Протягом останнiх п’яти рокiв перебував на посадi Директора 
ПрАТ «Етнопродукт».

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 
2. директор Приходько Володимир Iванович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.04.2017

(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
«ТЕКСТИЛЬ-ЧН»

2. Код за ЄДРПОУ 01552374
3. Місцезнаходження 14017, м.Чернiгiв, Щорса, 48
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 67-51-20 (0462) 67-51-20
5. Електронна поштова адреса tekstil2010@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://prat-tekstil.net.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
Згiдно отриманого 06.04.2017 р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй Укра-

їни» реєстру власникiв iменних цiнних паперiв стало вiдомо про змiну розмiру 
частки акцiонера — фiзичної особи в загальнiй кiлькостi акцiй з 35.5782% до 
42.4282%. При цьому розмiр частки акцiонера — фiзичної особи в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй змiнився з 41,7019% до 49,7308%.

Згiдно отриманого 06.04.2017 р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй Укра-
їни» реєстру власникiв iменних цiнних паперiв стало вiдомо про змiну розмiру 
частки акцiонера ТОВ «Едвайс», код ЄДРПОУ 21391602, мiсцезнаход ження 
14021, м. Чернiгiв, вул. Широка, б.2 в загальнiй кiлькостi акцiй з 13,6999% до 
0%. При цьому розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 
змiнився з 16,0578% до 0%. 

Згiдно отриманого 06.04.2017 р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй Укра-
їни» реєстру власникiв iменних цiнних паперiв стало вiдомо про змiну розмiру 
частки акцiонера — фiзичної особи в загальнiй кiлькостi акцiй з 35.9903% до 
42.8402%. При цьому розмiр частки акцiонера — фiзичної особи в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй змiнився з 42,1848% до 50,2138%.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством. 
2. директор Ткаченко Наталiя миколаївна

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.04.2017

(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації:
1. Загальні відомості: 

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА «ЛЕСЯ»; Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ емітента: 00309097; Місцезнаходження емітента: 11700 
Житомирська обл м. Новоград-Волинський вул. Радянська буд. 3а; Між-
міський код, телефон та факс емітента: (04141) 2-45-05; Електронна по-
штова адреса емітента: lesyaNV@rambler.ru; Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: www.lesya.ho.ua; Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну 
складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення: 
За рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 

05.04.2017 р.(протокол чергових загальних зборiв №1 вiд 05.04.2017 р.) 
відбулись наступні зміни в складі посадових осіб:повноваження Голови 
наглядової ради Сиченко Миколи Вiкторовича (паспорт: ВМ 208657 ви-
даний Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл 17.08.1996) 
припинено 05.04.2017 р в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. 
Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
40.88772%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi — з 23.04.2014 р. 
по 05.04.2017 р. Повноваження Члена наглядової ради Рябошапко Тетя-
ни Анатолiївни (паспорт: ВМ 665251 виданий Володар-Волинським РВ 
УМВС України в Житомирський областi 20.04.1999) припинено 05.04.2017 
р. в зв'зку iз закiнченням термiну дiї повноважень . Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0.26091% Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi — з 23.04.2014 р. по 05.04.2017 р. Повноваження Чле-
на наглядової ради Покидько Вiри Андрiївни (паспорт: НА 308128 вида-
ний Iзяславським РВ УМВС України в Хмельницькiй областi 25.03.1997) 
припинено 05.04.2017 р. в зв'зку iз закiнченням термiну дiї повноважень 
. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 6.48644% Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi — з 23.04.2014 р. по 05.04.2017 р. Повно-
важення Ревiзора Барашивця Вiктора Вiталiйовича (паспорт: ВМ 018594 
виданий Червоно армiйським РВ УМВС України в Житомирський обл 
27.06.1995) припинено 05.04.2017 р. в зв'зку iз закiнченням термiну дiї 

повноважень.Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi — з 23.04.2014 р. по 05.04.2017 р. За рiшенням нагля-
дової ради товариства (протокол №4/2017 вiд 05.04.2017 р.) Голова на-
глядової ради Сиченко Микола Вiкторович (паспорт: ВМ 208657 виданий 
Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл 17.08.1996) обраний 
05.04.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 40.88772% 
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 — голова наглядової ради ПрАТ «ВКФ»Леся». Посадова 
особа є акцiонером, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, 
не є незалежним директором. Член наглядової ради Рябошапко Тетяна 
Анатолiївна (паспорт: ВМ 665251 виданий Володар-Волинським РВ 
УМВС України в Житомирський областi 20.04.1999) обрана 05.04.2017 р. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.260914%.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу — на 3 р, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 р — член 
наглядової ради ПрАТ «ВКФ»Леся», перекладач. Посадова особа є 
акцiонером, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є 
незалежним директором. Член наглядової ради Покидько Вiра Андрiївна 
(паспорт: НА 308128 виданий Iзяславським РВ УМВС України в 
Хмельницькiй областi 25.03.1997) обрана 05.04.2017 р Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента 6.48645% Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу — на 
3 р, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 р — член наглядової 
ради ПрАТ «ВКФ»Леся», пенсiонер. Посадова особа є акцiонером, не є 
представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним дирек-
тором. Ревiзор Безпрозванна Iрина Олексiївна (паспорт: ВМ 445096 ви-
даний Новоград-Волинськимм МРВ УМВС України в Житомирськiй обл. 
24.01.1998) обрана 05.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який обрано особу — на 3 р, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 р — юрисконсульт ПрАТ «ВКФ «Леся».

директор Кондратюк Тетяна миколаївна, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством. 05.04.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВИРоБНИЧо-КомЕРцIйНА фIРмА «ЛЕСЯ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «СЛАВУТСЬКИй ПИВоВАРНИй ЗАВод».

1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне това-
риство.

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21334136.
1.4. Місцезнаходження емітента: 30000 вул. Миру, 36 м.Славута Хмель-

ницька обл
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 03642 72359.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: puvo07@mail.ru
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: id917.smida.gov.ua
1.8. Вид особливої інформації:

2. Текст повідомлення:
На чергових Загальних зборах акціонерів (протокол №7 від 05.04.2017р) 

прийнято рішення: 
1. Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Рішення №5: На підставі аналізу річного звіту директора ПрАТ «Славут-

ський пивзавод» та висновків ревізійної комісії, за результатами роботи в 
2016 році вирішили: 2) розмір дивіденду на одну просту іменну акцію встано-
вити — 0,70 грн., що становить 41% річних, виходячи із номінальної вартості 
акції — 1,70 грн.; 3) виплату дивідендів провадити в українській національній 
валюті; 4) датою обліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, 
вважати — 05 квітня 2017 р.  5) датою початку виплати дивідендів вважати 
— квітень м-ць 2017 р.; 6) датою закінчення виплати дивідендів вважати — 
дату звернення акціонера за отриманням дивідендів, але не пізніше шести 
місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивіден-
дів, згідно чинного законодавства; 7) повідомити осіб, які мають право на 
отримання дивідендів, про прийняте рішення в порядку, встановленому в 
Статуті товариства, протягом 10 днів з дня прийняття рішення. 

2. Відомості про прийняття рішення про попереднє схвалення знач-
них правочинів, які можуть вчинятися протягом року»

Рішення №6: На підставі п.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні това-
риства» щодо значних правочинів, що можуть вчинятися протягом року, 
взв»язку із неможливістю визначити, які значні правочини вчинятимуться 
Товариством у ході поточної господарської діяльності, вирішили:

1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
коли ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного право-

чину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися Наглядовою радою 
протягом не більш як одного року, на сукупну вартість до 9162,5 тис.грн.

3. Відомості про прийняття рішення про викуп акцій власної емісії
Рішення №7: З метою задоволення вимог акцiонерiв щодо продажу 

власних акцiй та з подальшою їх реалiзацiєю згiдно чинного законодавства, 
вирiшили: 1. Оголосити придбання акцій власної емісії в кількості — 47150 
простих іменних акцій. 2. Придбання акцій провести за рахунок фонду ви-
купу власних акцій. 3. Установити строк прийняття Товариством заяв від 
акціонерів про продаж акцій — з 6 квітня 2017 року по 01 квітня 2018 року. 
4. Установити строк придбання акцій Товариством — з 06 квітня 2017 року 
по 01 квітня 2018 року. 5. Ціна придбання акцій визначається Наглядовою 
радою. 6. Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на під-
ставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прий-
няття заяв від акціонерів про продаж акцій. Строк оплати не може бути 
більше року з дати прийняття цього рішення.

4. Відомості про прийняття рішення про обрання голови та членів 
Наглядової ради

Рішення №8.У зв’язку із закінченням терміну повноважень та виконан-
ням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», на підставі части-
ни 17 пункту 7.2.4. Статуту ПрАТ «Славутський пивзавод» та Положення 
про Наглядову раду ПрАТ «Славутський пивзавод», затверджених рішен-
нями загальних зборів від 19 березня 2014 р. вирішили:

1. Обрати склад наглядової ради ПрАТ «Славутський пивзавод» в кіль-
кості трьох осіб.

2. Обрати Головою наглядової ради Лавренюка Леоніда Михайловича. 
3. Обрати членом Наглядової ради Матвійчук Валентину Володими-

рівну.
4. Обрати членом Наглядової ради Сироту Тетяну Аксентіївну.
5. Відомості про прийняття рішення про обрання Ревізійної комісії
Рішення №9: У зв’язку із закінченням терміну повноважень та виконан-

ням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», на підставі пункту 
7.5.1. Статуту ПрАТ «Славутський пивзавод» та Положення про Ревізійну 
комісію ПрАТ «Славутський пивзавод» затверджених рішеннями загальних 
зборів від 19 квітня 2011р, вирішили:

1. Обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб .
2. Обрати Головою ревізійної комісії: Сороку Ж.Ю.
3. Обрати членами ревізійної комісії: 
Секретар загальних зборів ПрАТ  В.В.матвійчук

Повідомлення про виникнення особливої інформації:
1. Загальні відомості: 

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА «ЛЕСЯ»; Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ емітента: 00309097; Місцезнаходження емітента: 11700 Жито-
мирська обл м. Новоград-Волинський вул. Радянська буд. 3а; Міжміський 
код, телефон та факс емітента: (04141) 2-45-05; Електронна поштова адре-
са емітента: lesyaNV@rambler.ru; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.
lesya.ho.ua; Вид особливої інформації: Вiдомостi про прийняття рiшення 
про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статут-
ного капiталу

2. Текст повідомлення: 
05 квiтня 2017 року черговим загальними зборами акцiонерiв товари-

ства прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства 
шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної 
вартостi за рахунок додаткових внескiв. Збiльшення розмiру статутного 
капiталу Товариства вiдбувається шляхом приватного розмiщення 967 039 
(Дев'ятсот шiстдесят сiм тисяч тридцять дев'ять) штук простих iменних 
акцiй iснуючої номiнальної вартостi 4,00 грн. (Чотири гривнi 00 копiйок) 
кожна загальною номiнальною вартiстю 3 868 156,00 грн (Три мiльйони 
вiсiмсот шiстдесят вiсiм тисяч сто п'ятдесят шiсть гривень 00 копiйок) се-
ред акцiонерiв Товариства станом на 05 квiтня 2017 року. Статутний 
капiтал акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй 
збiльшиться з 131 844,00 грн. (Сто тридцять одна тисяча вiсiмсот сорок 
чотири гривнi 00 копiйок) до 4 000 000,00 грн. (Чотирьох мiльйонiв гривень 
00 копiйок).Форма iснування цiнних паперiв, що розмiщуються-
бездокументарна.Номiнальна вартiсть акцiй товариства становить 4,00 
грн. (Чотири гривнi 00 копiйок) кожна, а запропонована цiна розмiщення 
акцiй становить — 12,10 грн. (дванадцять гривень десять копiйок) за одну 
акцiю, що є вищою за номiнальну вартiстьта дорiвнює ринковiй вартостi 
— 12,10 грн. (дванадцять гривень десять копiйок), що була визначена 
суб'єктом оцiночної дiяльностi — Бевзо Олександром Вiльямовичем ста-
ном на 02.03.2017 року та затверджена рiшенням Наглядової ради Това-
риства вiд 03.04.2017 р. В результатi розмiщення акцiй змiна власникiв 
значних пакетiв акцiй товариства не передбачається. Очiкується 
збiльшення частки у статутному капiталi товариства у акцiонерiв, якi вже 

володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй, а саме юридичної 
особи: HRA 4465 Leineweber GmbH & Co.KG (Нiмеччина), яка до 
розмiщення акцiй володiла 15544 шт простих iменних акцiй товариства, 
що складає 47,158% у статутному капiталi товариства, а також «фiзичної 
особи» яка до розмiщення акцiй володiла 13477 шт простих iменних акцiй 
товариства, що складає 40,887% у статутному капiталi товариства. 
Спiввiдношення суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до 
розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення 
складає 2933,889%. Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi 
цiнних паперiв, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу 
емiтента на дату прийняття цього рiшення складає 100%. Кожна проста 
акцiя Товариства надає її власнику — акцiонеру однакову сукупнiсть прав, 
включаючи право на: участь в управлiння Товариством; отримання 
дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна;або 
вартостi;отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства у 
порядку, визначеному законодавством України;також iншi права, 
передбаченi чинним законодавством, Статутом товариства, рiшеннями 
Загальних зборiв акцiонерiв. Оплата акцiй здiйснюється виключно грошо-
вими коштами у нацiональнiй валютi України шляхом перерахування по-
вної вартости акцiй за цiною розмiщення на поточний рахунок товариства. 
Активами, iншими, нiж грошовi кошти, оплата не здiйснюється. Метою 
розмiщення акцiй є збiльшення розмiру статутного капiталу товариства. 
40% Коштiв отриманих вiд розмiщення акцiй додаткового випуску Товари-
ство планує використати для реконструкцiї старого корпусу ПРАТ «ВКФ 
«ЛЕСЯ», 60% коштiв планує використати для розвитку виробництва з ме-
тою оновлення швейного обладнання та впровадження нових технологiй.
Рiшення про розмiщення цiнних паперiв приймалось загальними зборами 
акцiонерiв товариства тому Прiзвище, iм'я та по батьковi членiв уповно-
важеного органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв; 
вiдомостi про кiлькiсть цiнних паперiв, якими вони володiють не наводять-
ся. Можливiсть конвертацiї акцiй, що випускаються, не передбачена.Інша 
суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: Кошти, що залучають-
ся вiд розмiщення акцiй не будуть використанi для покриття збиткiв Това-
риства. 

Директор Кондратюк Тетяна Миколаївна, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 05.04.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВИРоБНИЧо-КомЕРцIйНА фIРмА «ЛЕСЯ»
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні

I. основні відомості про емітента
1. Повненайменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ЗАВод АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ «IСКРА», 
00156848, 45603, Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, 
буд.4, (0332) 25-53-21.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 06.04.2017 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
— фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА «КАПIТАЛ — АУДИТ», 30006656 

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент — акціонерне товариство) Річні загальні збори ПАТ «Іскра» прове-
дені 27.04.2016 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв.
2. Обрання голови, секретаря загальних зборiв та затвердження регла-

менту проведення загальних зборiв.
3. Звiт наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт i висновки ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк та прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк. 
8. Затвердження значних правочинiв, що були вчиненi Товариством у 

2015 роцi. 
9. Внесення змiн до Cтатуту Товариства, шляхом викладення його в 

новiй редакцiї, затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Надання 
повноважень на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства. 

10. Внесення змiн до Положення про загальнi збори Товариства, Поло-
ження про наглядову раду Товариства, шляхом викладенняїх в новiй 
редакцiї, затвердження нової редакцiї Положення про загальнi збори Това-
риства, Положення про наглядову раду Товариства. Надання повноважень 
на пiдписання нової редакцiї Положення про загальнi збори Товариства, 
Положення про наглядову раду Товариства. 

11. Припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства.
12. Обрання членiв наглядової ради Товариства. 
13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться 

з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради 
Товариства. 

14. Припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.
15. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.
16. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться 

з членами ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї 
Товариства. 

17. Затвердження бiзнес-плану розвитку бази вiдпочинку, що знаходить-
ся за адресою: Волинська область, Старовижiвський район, село Кримне, 
вулиця Радянська, будинок 120.

18. Проведення реконструкцiї бази вiдпочинку, що знаходиться за адре-
сою: Волинська область, Старовижiвський район, село Кримне, вулиця Ра-
дянська, будинок 120.

19. Надання згоди на вчинення правочину, щодо вчиненняя кого є 
заiнтересованiсть, а саме: надання Товариством поворотної фiнансової до-
помоги СП ТОВ «Модерн-Експо» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 
21751578). Надання повноважень на укладення (пiдписання) вiд iменi Това-
риства з СП ТОВ «Модерн-Експо» договорiв про надання поворотної 
фiнансової допомоги, додаткових угод до них, а також iнших пов’язаних з їх 
оформленням та виконанням документiв.

20. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття 
рiшення та їх граничної сукупної вартостi. Надання повноважень на визна-
чення iстотних умов та укладення (пiдписання) вiд iменi Товариства зна-
чних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 
дати прийняття рiшення, додаткових угод до них, а також iнших пов’язаних 
з їх оформленням та виконанням документiв.

Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Всі пи-
тання порядку денного розглянуті, рішення по них прийняті.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років 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 
2016р.

попередній 
2015р.

Усього активів 26011 25267
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5779 6368
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 102 31
Сумарна дебіторська заборгованість 16792 10506
Грошові кошти та їх еквіваленти 3303 8357
Власний капітал 25808 24987
Статутний капітал 3373 3373
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5404 4583
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 203 280
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,0608 0,0876
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,0608 0,0876

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 13493320 13493320
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

директор  м.Я. Вербиц

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

нерухомістю) 
Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
«АКцІоНЕРНИй БАНК 
«ЕКСПРЕС — БАНК» 

2. Код за ЄДРПОУ 20053145
3. Місцезнаходження 03049, м. Київ, Повiтрофлотський 

проспект,буд. 25
4. Міжміський код, телефон та факс /044/ 290 -93 -81 /044/ 290 -93 -81
5. Електронна поштова адреса tana@express.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.expres-bank.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» повідомляє про призначення Стадніка Геннадія 
Васильовича на посаду Заступника Голови Правління, згідно рішення Спо-
стережної ради АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» протокол засідання №11 від 
05.04.2017 р. 

Стаднік Геннадій Васильович (паспорт серія МЕ № 848565, виданий Пе-
черським РУ ГУ МВС України в м.Києві 21.02.2008 року) часткою в статуно-

му капіталі АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» не володіє.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади:
21.02.2013 — 15.07.2013 — помічник Міністра юстиції України; 
16.07.2013 — призначений на посаду радника Голови Вищої ради юсти-

ції; 
06.09.2013 — 09.04.2015 — заступник керівника секретаріату начальни-

ка управління забезпечення підготовки матеріалів з питань призначення 
суддів секретаріату Вищої ради юстиції; 

з 10.04.2015 — призначений на посаду заступника директора з розвитку 
та організації підприємства КП «Київський іподром»;

14.07.2015 — 11.11.2016 — директор КП «Київський іподром»; 
з 17.11.2016 — прийнятий на посаду директора Департаменту безпеки, 

роботи з проблемними активами, юридичної та господарської діяльності 
АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»;

з 05.04.2017 — призначений на посаду Заступника Голови Правління 
АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».

У вищезазначеної особи непогашених судимостей за корисливі та по-
садові злочини не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнє, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством.
Голова Правлiння АБ 
«ЕКСПРЕС-БАНК»
05.04.2017р. дiдовець В.В.

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ХАРКIВ-АВТО»

2. Код за ЄДРПОУ 03120457
3. Місцезнаходження 62416, Харкiвська область, 

Харкiвський район, смт. Пiсочин, 
вулиця надiї, будинок 15

4. Міжміський код, телефон та факс (057) 376-21-10 (057) 376-20-08
5. Електронна поштова адреса office@avto.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://kharkiv-avto.ukravto.ua

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

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв: 04.04.2017.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори 

акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру: дилерськi 

договори поставки автомобiлiв марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до ранiше 
укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «ЗАЗ» з ТОВ «СI 
ЕЙ АВТОМОТIВ» або iншою юридичною особою на загальну суму, що не пере-
вищує 26 000 000,00 грн. (двадцять шiсть мiльйонiв гривень 00 копiйок).

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визна-
чена на дату прийняття рiшення: 26 000 тис. грн.

Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 26 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 

79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 32.87%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 

4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 0.
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв: 04.04.2017. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
Загальнi збори акцiонерiв.

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру: дилерськi 
договори поставки автомобiлiв марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод 
до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки 
«CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або iншою юридичною особою 
на загальну суму, що не перевищує 14 000 000,00 грн. (чотирнадцять мiльйонiв 
гривень 00 копiйок).

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визна-
чена на дату прийняття рiшення: 14 000 тис. грн.

Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 14 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 

79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 17.70%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 

4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 0.
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв: 04.04.2017. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
Загальнi збори акцiонерiв.

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру: дилерськi 
договори поставки автомобiлiв марки «OPEL» та/або додаткових угод до ранiше 
укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «OPEL» з ТОВ 
«ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або iншою юридичною особою на загальну суму, що 
не перевищує 43 000 000,00 грн. (сорок три мiльйони гривень 00 копiйок).

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визна-
чена на дату прийняття рiшення: 43 000 тис. грн.

Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 43 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 

79 111 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 54.35%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 

4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 0.
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв: 04.04.2017.Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
Загальнi збори акцiонерiв.

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру: дилерськi 
договори поставки автомобiлiв марки «CHERY» та/або додаткових угод до 
ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «CHERY» 
з ТОВ «СI ЕЙ АВТОМОТIВ» або iншою юридичною особою на загальну суму, що 
не перевищує 11 000 000,00 грн. (одинадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок);

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визна-
чена на дату прийняття рiшення: 11 000 тис. грн.

Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 11 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 

79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 13.90%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 

4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 0.
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв: 04.04.2017.Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
Загальнi збори акцiонерiв.

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру: дилерськi 
договори поставки автомобiлiв марки «KIA» та/або додаткових угод до ранiше 
укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «KIA» з ТОВ 
«ФАЛЬКОН-АВТО» або iншою юридичною особою на загальну суму, що не пе-
ревищує 68 000 000,00 грн. (шiстдесят вiсiм мiльйонiв гривень 00 копiйок).

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визна-
чена на дату прийняття рiшення: 68 000 тис. грн.

Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 68 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 

79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 85.96%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 

4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 0.
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв: 04.04.2017
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори 

акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру: дилерськi 

договори поставки автомобiлiв марки «MERCEDES-BENZ» та/або додаткових 
угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки 
«MERCEDES-BENZ» з ПРАТ «АВТОКАПIТАЛ» або iншою юридичною особою 
на загальну суму, що не перевищує 676 000 000,00 грн. (шiстсот сiмдесят шiсть 
мiльйонiв гривень 00 копiйок).

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визна-
чена на дату прийняття рiшення: 676 000 тис. грн.

Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 676 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 

79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 
854.50%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 

4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 0

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ХАРКIВ-АВТо»
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Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв: 04.04.2017.Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
Загальнi збори акцiонерiв.

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру: дилерськi 
договори поставки автомобiлiв марки «MERCEDES-BENZ VANS» та/або до-
даткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв 
марки «MERCEDES-BENZ VANS» з ПРАТ «АВТОКАПIТАЛ» або iншою юридич-
ною особою на загальну суму, що не перевищує 17 000 000,00 грн. (сiмнадцять 
мiльйонiв гривень 00 копiйок);

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визна-
чена на дату прийняття рiшення: 17 000 тис. грн.

Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 17 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 

79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 21.49%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 

4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 0
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв: 04.04.2017.Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
Загальнi збори акцiонерiв.

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерськi 
договори поставки автомобiлiв марки «JEEP» та/або додаткових угод до ранiше 
укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «JEEP» з ТОВ 
«Гранд Автомотiв» або iншою юридичною особою на загальну суму, що не пере-
вищує 37 000 000,00 грн. (тридцять сiм мiльйонiв гривень 00 копiйок).

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визна-
чена на дату прийняття рiшення: 37 000 тис. грн.

Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 37 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 

79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 46.77%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 

4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 0
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв: 04.04.2017.Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
Загальнi збори акцiонерiв.

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру: додаткова 
угода до iпотечного договору б/н вiд 14.05.2010 р., що стосуються внесення змiн 
до договору (заставної вартостi, продовження термiну дiї, змiни вiдсоткової став-
ки, розмiру лiмiту та iн.). 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визна-
чена на дату прийняття рiшення: 49 141.800 тис. грн.

Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 49 141.800 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 

79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 62.12%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 

4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 0
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв: 04.04.2017.Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
Загальнi збори акцiонерiв.

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру: додаткова 
угода до iпотечного договору б/н вiд 14.05.2010 р., що стосуються внесення змiн 
до договору (заставної вартостi, продовження термiну дiї, змiни вiдсоткової став-
ки, розмiру лiмiту та iн.). 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визна-
чена на дату прийняття рiшення: 6 339.500 тис. грн.

Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 6 339.500 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 

79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 8.01 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 
4 884 664.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
4 884 664.

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

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв: 04.04.2017.Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
Загальнi збори акцiонерiв.

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру: кредитнi 
договори з фiнансовими установами, загальний сукупний розмiр яких не пере-
вищує 40 000 000,00 (сорок мiльйонiв) гривень на умовах, визначених Наглядо-
вою Радою Товариства;

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визна-
чена на дату прийняття рiшення: 40 000 тис. грн.

Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 40 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 

79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 50.56%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 

4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 0
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв: 04.04.2017.Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
Загальнi збори акцiонерiв.

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру: договори 
застави (iпотеки) з фiнансовими установами, у тому числi в якостi майнового 
поручителя за зобов’язаннями третiх осiб, з ринковою вартiстю майна, що пере-
дається в заставу (iпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двiстi 
мiльйонiв) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визна-
чена на дату прийняття рiшення: 200 000 тис. грн.

Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 200 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 

79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 
252.81%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 

4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 0
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв: 04.04.2017.Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинiв: 04.04.2017.Найменування уповноваженого 
органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв.

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру: договори 
надання/отримання фiнансової допомоги, загальний сукупний розмiр яких не 
перевищує 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень на умовах, визначених На-
глядовою Радою Товариства.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визна-
чена на дату прийняття рiшення: 100 000 тис. грн.

Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 100 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 

79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 
126.40%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 

4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 0
III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містить-
ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо-
давством. 
2. Найменування посади   орел Ернест Вячеславович
Генеральний директор  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.04.2017
(дата)
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Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2016 рік

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство 
Хмельницький завод ковальсько-пресового устаткування «Пригма-Прес», 
05748921, Правди, 6, м.Хмельницький, Хмельницький, Хмельницька, 
29000, 0382783005

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 04.04.2017

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: Приватна аудиторська фірма «Експрес-аудит», 21341857

5. Інформація про загальні збори
08.04.2016, чергові Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних 

зборів акціонерів Товариства. 2. Звіт генерального директора про підсумки 
фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2015 рік, 
затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2015 р. 
3.Затвердження звіту і висновку Наглядової ради.

4. Затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії.
5. Розподілу прибутку та покриття збитків акціонерного Товариства
Перелік питань порядку денного затверджений рішенням наглядової 

ради Товариства. Інших пропозицій щодо формування порядку денного від 
акціонерів не поступало.

Результати розгляду питань порядку денного:
1. Перше питання порядку денного - постановили: обрати та затвердити 

результати голосування бюлетенями по даному питанню 
 — голова зборів — Козак Віталій Федорович, — секретар зборів — Мар-

тинчук Лариса Іванівна, лічильна комісія у кількості 3-х чоловік. 
Голова лічильної комісії — Ортинська О.А., Секретар лічильної комі-

сії — Хімач Л.В., Член лічильної комісії — Федорук Р.Ф.
Резламент загальних зборів затвердити
2. Друге питання порядку денного — постановили: Річний звіт та баланс 

Товариства за 2015 рік — затвердити. 
3. Третє питання порядку денного — постановили: Звіт Наглядової ради 

Товариства за 2015 рік — затвердити.
4. Четверте питання порядку денного — постановили: звіт і висновки 

Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2015 рік — затвердити

5. П'яте питання порядку денного – постановили 1. Прибуток у сумі 334 
тис. грн отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності 
ПАТ ХЗКПУ «Пригма-Прес» у 2015р. спрямувати на 

- 319 тис.грн. на виплату дивідендів - 15 тис грн. - резервний фонд під-
приємства. 2. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у 
розмірі 319 тис. грн. розмір дивідендів

На одну просту іменну акцію буде становити Нуль грн. 19,38 коп.
3. Нарахування дивідендів здійснювати за заявами поданими акціоне-

рами. Виплату дивідендів здійснювати за заявами акціонерів шляхом пере-
рахування грошових коштів на поточний рахунок акціонера абовидачі з 
каси підприємства, (якщо сума не перевищує 100 грн), з одночасним утри-
манням та перерахуванням податків згідно до чинного законодавства .Ви-
плату дивідендів здійснювати з 10 травня по 8 жовтня 2016р. Дату складан-
ня переліку осіб які мають право на отримання дивідендів встановити 

12 квітня 2016р. Повідомлення про виплату дивідендів Розмістити на влас-
ній веб-сторінці.

6. Інформація про дивіденди

За результатами звітного 
періоду

За результатами 
періоду, що 

передував звітному
за простими 

акціями
за 

привілейо-
ваними 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

279291,47 0 0 0

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн

0,1983 0 0 0

Сума виплачених/
перерахованих дивідендів, 
грн*

279291,47 0 0 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

12.04.2016

Дата (дати) перерахуван-
ня/відправлення 
дивідендів безпосеред-
ньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/
відправлених дивідендів 
на відповідну дату**

10.05.2016 / 
279291,47

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 15706 15136
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

8725 8786

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4160 3464
Сумарна дебіторська заборгованість 491 616
Грошові кошти та їх еквіваленти 1628 1469
Власний капітал 11261 11519
Статутний капітал 402 402
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

1640 1899

Довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення

1314 1314

Поточні зобов’язання і забезпечення 3131 2303
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,0137 0,2076

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

0,0137 0,2076

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

1608535 1608535

Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викупались

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 
I. Загальні відомості. 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД». 2. Код за 
ЄДРПОУ: 01412710. 3. Місцезнаходження: вул. Гарматна, 6, м. Київ, 03067. 
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444562021(т/ф). 5. Електронна пош-
това адреса: brat@krmz.kiev.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: krmz.
kiev.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 

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

знач них правочинів — 04.04.2017р, найменування уповноваженого орга-
ну, що його прийняв: загальні збори акціонерів. Відомості щодо право-
чинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: Попередньо схвалити 
знач ні правочини, які можуть вчинятися Головою правління, за умо-
ви обов`язкового погодження з Наглядовою радою, протягом не 

більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Вказані пра-
вочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності 
Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів — 50 000 тис. грн.; 
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітност 
4770 тис. грн.; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках) — 1048,22%; загальна кількість голосуючих акцій — 
2318858 акцій іменних простих, кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у загальних зборах — 2140192 акцій іменних 
простих, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення — 2140192 акцій іменних простих, та «проти» — 0 акцій імен-
них простих. 

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

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

Голова правлiння  Курдюков А.Є. 05.04.2017

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КИЇВСЬКИй РЕмоНТНо-мЕХАНІЧНИй ЗАВод»

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
ХмЕЛЬНИцЬКИй ЗАВод КоВАЛЬСЬКо-ПРЕСоВоГо УСТАТКУВАННЯ «ПРИГмА-ПРЕС»
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ПоВІдомЛЕННЯ ПРо ПоРЯдоК РоЗРАХУНКІВ
з учасниками пайового закритого недиверсифікованого венчурного 

інвестиційного фонду «І.С. КАПІТАЛ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «І.С. ІНВЕСТ» (Код за ЄДРІСІ 233363) (далі — 
Фонд) у зв’язку з ліквідацією Фону.

У відповідності до вимог Рішення НКЦПФР № 2605 від 19.11.2013 
року «Про затвердження Положення про порядок припинення пайового 
інвестиційного фонду», Ліквідаційна комісія ПЗНВІФ «І.С. КАПІТАЛ» по-
відомляє учасників Фонду про зміну строків розрахунків.

Розрахунки з учасниками Фонду розпочинаються з 15.05.2017 року 

та тривають до 15.06.2017 року включно, у зв’язку з тим, що у власності 
Фонду знаходяться цінні папери, які заблоковані за Рішенням НКЦПФР 
№ 885 від 23.06.2015 року. Відповідно до даного рішення Фонд не може 
провести розрахунки з кредиторами та розпочати розрахунок з учасни-
ками в раніше установлені строки.

Решта умов Повідомлення про порядок розрахунків з учасниками 
Фонду залишається без змін.

Голова ліквідаційної комісії
директор ТоВ «І.С. ІНВЕСТ» ___________ Жилін олексій Юрійович

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ЛЬВIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ»
2. Код за ЄДРПОУ 22365920
3. Місцезнаходження 79019, м. Львiв, вул. Схiдна, 45
4. Міжміський код, телефон та факс 0322520164 0322442436
5. Електронна поштова адреса OBorysov@hlibprom.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://lvivhlibkt.at.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

05.04.2017р. рiчними Загальними зборами товариства (ПРОТОКОЛ 
№01/17 вiд 05.04.2017р.) прийнято рiшення з 05.04.2017р. припинити по-
вноваження Члена Наглядової ради, Комар Iрини Iванiвни (паспорт серiї 
КА №951234, виданий Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй 
областi 28.09.1998р.), часткою у статутному капiталi товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебу-
вала на посадi Члена Наглядової ради з 26.03.2015 року.

05.04.2017р. рiчними Загальними зборами товариства (ПРОТОКОЛ 
№01/17 вiд 05.04.2017р.) прийнято рiшення з 05.04.2017р. припинити по-
вноваження Члена Наглядової ради, Мартинишина Андрiя Степановича 
(паспорт серiї КВ №865579, виданий Стрийським МРВ УМВС України у 
Львiвськiй областi 15.03.2002р.), часткою у статутному капiталi товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Перебував на посадi Члена Наглядової ради з 26.03.2015 року.

05.04.2017р. рiчними Загальними зборами товариства (ПРОТОКОЛ 
№01/17 вiд 05.04.2017р.) прийнято рiшення з 05.04.2017р. припинити по-
вноваження Члена Наглядової ради, Гоянюк Iрини Богданiвни (паспорт 
серiї КА №843711, виданий Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй 
областi 09.06.1998р.), часткою у статутному капiталi товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебу-
вала на посадi Члена Наглядової ради з 26.03.2015 року.

05.04.2017р. рiчними Загальними зборами товариства (ПРОТОКОЛ 
№01/17 вiд 05.04.2017р.) прийнято рiшення з 05.04.2017р. припинити по-
вноваження Члена Ревiзiйної комiсiї, Кушнiра Юрiя Йосифовича (паспорт 
серiї КВ № 566094, виданий 13.03.01р. Стрийським МРВ УМВС України у 
Львiвськiй областi), часткою у статутному капiталi товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебу-
вав на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з 26.03.2015 року.

05.04.2017р. рiчними Загальними зборами товариства (ПРОТОКОЛ 
№01/17 вiд 05.04.2017р.) прийнято рiшення з 05.04.2017р. припинити по-
вноваження Члена Ревiзiйної комiсiї, Процiв Ольги Василiвни (паспорт 
серiї СТ №209203, виданий Рогатинським РВ УМВС України у Iвано-
Франкiвськiй областi 07.09.2010р.), часткою у статутному капiталi товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з 26.03.2015 року.

05.04.2017р. рiчними Загальними зборами товариства (ПРОТОКОЛ 
№01/17 вiд 05.04.2017р.) прийнято рiшення з 05.04.2017р. обрати членом 
Ревiзiйної комiсiї товариства Кушнiра Юрiя Йосифовича (паспорт серiї КВ 
566094, виданий 13.03.01р. Стрийським МРВ УМВС України у Львiвськiй 
областi), часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який при-
значено особу — три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв особа обiймала 
наступнi посади: начальник управлiння внутрiшнього контролю ПАТ «Кон-
церн Хлiбпрмо», директор ВП «Львiвський хлiбозавод №1» ПАТ «Концерн 
Хлiбпром».

05.04.2017р. рiчними Загальними зборами товариства (ПРОТОКОЛ 
№01/17 вiд 05.04.2017р.) прийнято рiшення з 05.04.2017р. припинити по-

вноваження Члена Ревiзiйної комiсiї, Висоцької Оксани Богданiвни (пас-
порт Серiї КС № 577277, виданий Сихiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй 
областi 14 серпня 2007р.), часткою у статутному капiталi товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з 26.03.2015 року.

05.04.2017р. рiчними Загальними зборами товариства (ПРОТОКОЛ 
№01/17 вiд 05.04.2017р.) прийнято рiшення з 05.04.2017р. обрати членом 
Ревiзiйної комiсiї товариства Процiв Ольгу Василiвну (паспорт серiї СТ 
№209203, виданий Рогатинським РВ УМВС України у Iвано-Франкiвськiй 
областi 07.09.2010р., реєстрацiйний номер облiкової картки платника 
податкiв за даними ДРФО 3127907442), часткою у статутному капiталi то-
вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Строк, на який призначено особу — три роки. Протягом 
останнiх п’яти рокiв особа обiймала наступнi посади: провiдний бухгалтер 
з ведення довiдникiв ПАТ «Концерн Хлiбпром», провiдний бухгалтер вiддiлу 
консолiдацiї ПАТ «Концерн Хлiбпром», провiдний бухгалтер ПАТ «Концерн 
Хлiбпром», начальник вiддiлу облiку основних засобiв ПАТ «Концерн 
Хлiбпром».

05.04.2017р. рiчними Загальними зборами товариства (ПРОТОКОЛ 
№01/17 вiд 05.04.2017р.) прийнято рiшення з 05.04.2017р. обрати членом 
Наглядової ради товариства Комар Iрину Iванiвну (паспорт серiї КА 
№951234, виданий Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй 
областi 28.09.1998р.; реєстрацiйний номер облiкової картки платника 
податкiв за даними ДРФО 2427801929), часткою у статутному капiталi то-
вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Строк, на який призначено особу — три роки. Протягом 
останнiх п’яти рокiв особа обiймала наступнi посади: начальник вiддiлу 
облiку виробництва ПАТ «Концерн Хлiбпром».

05.04.2017р. рiчними Загальними зборами товариства (ПРОТОКОЛ 
№01/17 вiд 05.04.2017р.) прийнято рiшення з 05.04.2017р. обрати членом 
Наглядової ради товариства Гоянюк Iрину Богданiвну (паспорт серiї КА 
№843711, виданий Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi 
09.06.1998р.; реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв за 
даними ДРФО 2801004349), часткою у статутному капiталi товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, на який призначено особу — три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв 
особа обiймала наступнi посади: головний бухгалтер ПП «ТОБI-ГНГ», голо-
вний бухгалтер вiддiлу облiку та звiтностi ПП «ТОБI-ГНГ», головний бухгал-
тер ПАТ «Концерн Хлiбпром».

05.04.2017р. рiчними Загальними зборами товариства (ПРОТОКОЛ 
№01/17 вiд 05.04.2017р.) прийнято рiшення з 05.04.2017р. обрати членом 
Наглядової ради товариства Ястремського Андрiя Iгоровича (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано), часткою у статутному капiталi товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Строк, на який призначено особу — три роки. Протягом останнiх 
п’яти рокiв особа обiймала наступнi посади: Начальник вiддiлу Вiддiл 
облiку грошових коштiв ПАТ «Концерн Хлiбпром».

05.04.2017р. рiчними Загальними зборами товариства (ПРОТОКОЛ 
№01/17 вiд 05.04.2017р.) прийнято рiшення з 05.04.2017р. обрати членом 
Ревiзiйної комiсiї товариства Цапович Оксану Ярославiвну (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано), часткою у статутному капiталi товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Строк, на який призначено особу — три роки. Протягом останнiх 
п’яти рокiв особа обiймала наступнi посади: Керiвник Вiддiл облiку реалiзацi 
ПАТ «Концерн Хлiбпром».

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 
2. Найменування посади Кобетяк олександр олександрович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.04.2017
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЛЬВIВСЬКИй ХЛIБоКомБIНАТ»

ТоВАРИСТВо З оБмЕЖЕНоЮ ВІдПоВІдАЛЬНІСТЮ «І.С. ІНВЕСТ»
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до відома акціонерів АТ «ТАСКомБАНК», м. Київ! 
Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних 

Загальних зборів 
акціонерів АТ «ТАСКомБАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (місцез-
находження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) повідо-
мляє про зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів 
акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», що відбудуться 20.04.2017 р., а саме 
про доповнення проекту порядку денного наступним питанням: 

12. Про внесення змін до внутрішніх положень (документів) АТ 
«ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження їх у нових редакціях:

- Положення Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК»
- Регламент Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»
- Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК»
- Кодекс корпоративної етики АТ «ТАСКОМБАНК»
- Кодекс «Принципи корпоративного громадянства» АТ «ТАСКОМ-

БАНК»
- Кодекс корпоративного управління АТ «ТАСКОМБАНК»
- Положення про інформаційну політику АТ «ТАСКОМБАНК»
- Положення про акції та дивідендну політику АТ «ТАСКОМБАНК»
- Положення про ревізійну комісію АТ «ТАСКОМБАНК».
Таким чином, проект порядку денного річних Загальних зборів АТ 

«ТАСКОМБАНК», що відбудуться 20.04.2017 р., наступний:
Перелік питань, що виносяться на голосування

(Проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів):
1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів 

та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів. 
2. Звіт Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 
2016 рік.

3. Звіт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради АТ 
«ТАСКОМБАНК» за 2016 рік.

4. Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСКОМ-
БАНК» за 2016 рік.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Реві-
зійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік.

6. Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної 
фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік, прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора, 
затвердження заходів за результатами їх розгляду.

7. Затвердження річного звіту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 
2016 рік.

8. Про розподіл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих років та ви-
користання фондів АТ «ТАСКОМБАНК», прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та затвердження їх розміру.

9. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної 
Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

10. Про обрання Голови та членів Спостережної Ради АТ «ТАС-
КОМБАНК». 

11. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або 
трудових), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної 
Ради АТ «ТАСКОМБАНК», встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання зазначених догово-
рів з Головою та членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

12. Про внесення змін до внутрішніх положень (документів) АТ 
«ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження їх у нових редакціях:

- Положення Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК»
- Регламент Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»
- Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК»
- Кодекс корпоративної етики АТ «ТАСКОМБАНК»
- Кодекс «Принципи корпоративного громадянства» АТ «ТАСКОМ-

БАНК»
- Кодекс корпоративного управління АТ «ТАСКОМБАНК»
- Положення про інформаційну політику АТ «ТАСКОМБАНК»
- Положення про акції та дивідендну політику АТ «ТАСКОМБАНК»
- Положення про ревізійну комісію АТ «ТАСКОМБАНК».

Спостережна Рада АТ «ТАСКомБАНК»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ 20013200
3. Місцезнаходження 65049, мiсто Одеса, вул. Фонтанська дорога, 

буд. 16/8, офiс 9, 
4. Міжміський код, телефон та факс 048-786-91-21 048-786-91-22
5. Електронна поштова адреса Ukraine@konecranes.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.konecranes.com.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. Текст повідомлення

5 квiтня 2017 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС 
УКРАЇНА» прийняли рiшення про звiльнення Ганса Аландера з посади 
ревiзора товариства. Рiшення прийнято у зв’язку зi збiгом строку його 
повноважень. Акцiями товариства вiн не володiє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв 
обiймав посаду ревiзора ПРАТ «Конекрейнс Україна».

5 квiтня 2017 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС 
УКРАЇНА» прийняли рiшення про звiльнення Тарасова Сергiя Олексан-
дровича з посади генерального директора товариства у зв’язку зi збiгом 
строку повноважень . Акцiями товариства генеральний директор не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Обiймав посаду генерального директора ПРАТ «Конекрейнс Укра-
їна» протягом останнiх 4 рокiв.

5 квiтня 2017 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС 
УКРАЇНА» прийняли рiшення про призначення Плясова Сергiя Вячесла-
вовича на посаду генерального директора товариства. Акцiями товари-
ства генеральний директор не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Прогягом останнiх 5 рокiв обiймав 
посади: директора виробничого вiддiлу (ТОВ «Рейнарс Україна»), дирек-

тора з виробництва (ТОВ «Європейнт»), директора з виробництва (ТОВ 
«Бучанський завод склотари»), голови правлiння ПАТ «Запорiжкран».

5 квiтня 2017 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС 
УКРАЇНА» прийняли рiшення про призначення Карi Окман на посаду 
Секретаря Наглядової ради у зв’язку зi змiнами в корпоративнiй полiтицi. 
Акцiями товариства Карi Окман не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займав 
посади: Голови Наглядової ради ПРАТ «Конекрейнс Україна 
2013-2017 рр. Є представником акцiонера Конекрейнс Файненс Корпо-
рейшн.

5 квiтня 2017 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС 
УКРАЇНА» прийняли рiшення про призначення Юху Ванханена на по-
саду Голови Наглядової ради у зв’язку зi змiнами в корпоративнiй 
полiтицi. Акцiями товариства Юха Ванханен не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Ранiше жодних по-
сад в Українi не обiймав. Є представником акцiонера Конекрейнс 
Фiнланд Корпорейшн.

5 квiтня 2017 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС 
УКРАЇНА» прийняли рiшення про звiльнення Карi Окман з посади Голо-
ви Наглядової ради у зв’язку зi змiнами в корпоративнiй полiтицi. 
Акцiями товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посаду Голови Наглядової Ради займав про-
тягом останнiх 4 рокiв.

5 квiтня 2017 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС 
УКРАЇНА» прийняли рiшення про призначення Рiту Уккiвi на посаду 
ревiзора у зв’язку зi змiнами в корпоративнiй полiтицi. Акцiями товари-
ства Рiта Уккiвi не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Ранiше жодних посад в Українi не обiймала.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Найменування посади Плясов Сергiй Вячеславович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.04.2017
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТАСКомБАНК»

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КоНЕКРЕйНС УКРАЇНА»
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБоПРИймАЛЬНЕ 

ПІдПРИЄмСТВо»,
код ЄДРПОУ 00957519, місцезнаходження: Україна, 87543, Доне-

цька обл., м. Маріуполь, вул. Таганрозька, буд. 76, офіс 111 (далі  — 
«Товариство»), повідомляє про внесення змін до повідомлення 
про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться 26 квітня 2017 року об 11:00 годині за адресою: 
Україна, 87543, донецька обл., м. маріуполь, вул. Таганрозь-
ка, буд. 76, офіс 111 (повідомлення про скликання річних загаль-
них зборів акціонерів Товариства було опубліковано в бюлетені 
«Відомості НКЦПФР» № 57 від 24.03.2017 р.), у зв’язку із внесен-
ням змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
Товариства.

Відповідно до частини п’ятої ст. 38 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» на підставі пропозиції акціонера, який є власни-
ком більше 5 відсотків простих акцій, до порядку денного річних 
загальних зборів акціонерів Товариства включено таке додаткове 
питання:

«11. Обговорення факту протиправного заволодіння виробни-
чими потужностями та майном Товариства, розташованого за 
адресою: Донецька обл., Старобешівський р-н, с. Роздольне, вул. 
Чкалова, 96, озброєними представниками так званої «Донецької 
Народної Республіки (ДНР).»

Реєстрація акціонерів для участі в зборах проводиться згідно 
переліку акціонерів Товариства, складеного станом на 24-00 годи-
ну 20 квітня 2017 року (дату складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах акціонерів, затвердже-
ну Наглядовою радою Товариства). Реєстрація акціонерів для 
участі в зборах буде проводитися в місці проведення зборів акціо-
нерів (за адресою: Україна, 87543, Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Таганрозька, буд. 76, офіс 111) 26 квітня 2017року з 09:00 до 
10:30 за місцевим часом. Акціонерам потрібно мати при собі до-
кумент, що засвідчує особу, а представникам акціонерів — доку-
менти, які підтверджують їх повноваження згідно з діючим законо-
давством України.

Для ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними 
для прийняття рішень з порядку денного загальних зборів акціоне-
рів, звертатись до Мельниченко Вікторії Леонідівниу робочі дні за 
місцезнаходженням Товариства: Україна, 87543, Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. Таганрозька, буд. 76, офіс 111. Довідки за теле-
фоном: +38 050-359-83-50.

З повагою, 
Корнійко д.м. 

Голова Правління 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Річна інформація 

ПАТ «дРоГоБИцЬКЕ ЗАВодоУПРАВЛІННЯ 
БУдІВЕЛЬНИХ мАТЕРІАЛІВ» 

за 2016 рік
І. основні відомості про емітента. 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Дрогобицьке заводоуправління будівельних матеріалів», 00291109, вул.
Трускавецька, буд.73, м.Дрогобич, Дрогобицький р-н, Львівська, 82100, 
(0244) 103-752. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 07.04.2017. 3. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.
dzubm.bfg.lviv.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра  — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: Незалежна аудиторська фірма ТзОВ «Галаудитконсалтинг», 
31658287

5. Інформація про загальні збори. 22.04.2016, чергові, відбулись, кворум 
96,25% від всієї кількості голосуючих акцій.

ПоРЯдоК дЕННИй:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. 2. Обрання 

Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 3. Звіт Виконавчого орга-
ну про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Ревізійної комісії 

Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 7. Прий-
няття рішення про переобрання Ревізійної комісії. 8. Прийняття рішення 
про переобрання Наглядової Ради Товариства. 9.Визначення порядку роз-
поділу прибутків (покриття збитків) Товариства. 10. Прийняття рішення про 
попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом одного року.

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

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

Найменування показника; Період; звітний; попереднійУсього активів; 
34913; 36522Основні засоби (за залишковою вартістю); 34433; 36030. Дов-
гострокові фінансові інвестиції; 0; 0Запаси; 387; 387Сумарна дебіторська 
заборгованість; 92; 104Грошові кошти та їх еквіваленти; 1; 1. Власний капі-
тал; 34736; 36276Статутний капітал; 2198; 2198Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток); -205; -365. Довгострокові зобов'язання і забезпечен-
ня; 0; 0Поточні зобов'язання і забезпечення; 177; 246Чистий прибуток (зби-
ток) на одну просту акцію (грн); 0,0182; 0,0141Скоригований чистий прибу-
ток (збиток) на одну просту акцію (грн); 0,0182; 0,0141Середньорічна 
кількість простих акцій (шт.); 8793619; 8793619Цінні папери власних випус-
ків, викуплені протягом звітного періоду; загальна номінальна вартість 
0;0;у відсотках від статутного капіталу 0;0; Загальна сума коштів, витраче-
них на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 0;0; 

ПАТ «дрогобицьке заводоуправління будівельних матеріалів»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«оБУХІВПРомБУд»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2016 рік 

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОБУХІВПРОМБУД», 05425649, вул. Київська, 148, м. Обухiв, Київ-
ська, 08700, (044) 223-43-82.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2017.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 05425649.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «МВ ГРУПП», 36376656.

5. Інформація про загальні збори: 22.04.2016, чергові
Перелік питань, що висуваються на голосування (ПОРЯДОК ДЕН-

НИЙ): 
1. Про обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії, затвер-

дження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Звіт 
Голови правління про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Обу-
хівпромбуд» за 2015 рік. 3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про робо-
ту в 2015 році. 4. Звіт Спостережної ради ПрАТ «Обухівпромбуд» про 
проведену роботу в 2015 році та його затвердження. 5. Затвердження 
звіту та балансу за 2015 рік.  6. Визначення основних напрямків діяль-
ності на 2016 рік. Iншi пропозицiї не подавалися. Рiшення по порядку 
денному зборiв прийнятi 100% вiд голосiв присутнiх на зборах.

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності  
суб’єкта малого підприємництва  

(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 214,3 201,9
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

212,9 173,5

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1,3 24,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 4
Власний капітал 182,7 175,8
Статутний капітал 588 588
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-405,3 -412,2

Довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення

0 0

Поточні зобов’язання і забезпечення 31,6 26,1
Чистий прибуток (збиток) 5,7 13,7
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Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2016 рік

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРО», 00132486, 

79035, м. Львів, вул. Ковельська, буд. 109А,0322295142. 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-

доступній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2017 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-

лярну річну інформацію:elektro@svitonline.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою 

проведений аудит фінансової звітності:Приватне підприємство 
«Аудиторська фірма «ІІІ Тисячоліття-Аудит», код ЄДРПОУ 
31215885.

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів — чер-
гові. Дата проведення: 29.04.2016 р. Кворум зборів: 84,14%. 

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1) Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних 

зборiвакцiонерiв;
2) Обрання Лiчильної комiсiї;
3) Обрання голови та секретаря загальних зборiвакцiонерiв 

ПАТ «Електро»;
4) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової 

ради ПАТ «Електро»;
5) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генераль-

ного директора ПАТ «Електро»;
6) Затвердження звiту та висновкiвРевiзiйноїкомiсiї ПАТ «Елек-

тро»;
7) Затвердження рiчногозвiту ПАТ «Електро»;
8) Розподiл прибутку i збиткiв ПАТ «Електро»;
9) Затвердження нової редакцiї Статуту ПАТ «Електро».
Вид загальних зборів — позачергові. Дата проведення: 

23.12.2016 р. Кворум зборів: 81,61%. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1) Затвердили регламент (порядок) проведення позачергових 

загальних зборiвакцiонерiв. «За» — 100,00%, «Проти» — 0,00%, 
«Утримались» — 0,00%.

2) Обрали Лiчильну комiсiю; «За» — 100,00%, «Проти» — 
0,00%, «Утримались» — 0,00%.

3) Обрали голову та секретаря позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Електро»; «За» — 100,00%, «Проти» — 0,00%, 
«Утримались» — 0,00%.

4) Затвердили рiшення про попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством; «За» — 100,00%, 
«Проти» — 0,00%, «Утримались» — 0,00%.

5) Затвердили рiшення про викуп акцiй у акцiонерiв Товариства. 
«За» — 100,00%, «Проти» — 0,00%, «Утримались» — 0,00%.

Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ІІ. основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 86187 52305
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5481 6047
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 31121 13714
Грошові кошти та їх еквіваленти 19289 6818
Власний капітал 30982 26239
Статутний капітал 2571 2571
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 25540 20922
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 286 275
Поточні зобов’язання і забезпечення 54919 25791
Чистий прибуток (збиток) 4618 -805

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРАГІНВЕСТ», 
код ЄдРПоУ 31031259

(місцезнаходження: 01135, м.Київ, вул. Жилянська, 97)
(далі — Товариство) повідомляє про проведення річних загальних 

зборів акціонерів, які відбудуться
10 травня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 97, 

3 поверх, офіс 6. Початок зборів об 11-00. Реєстрація з 10-45 до 10-
55 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах 03 травня 2017 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт голови правління про підсумки фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

основні показники фінансово-господарської  
діяльності Товариства  

(тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 1338,1 863,3
Основні засоби 1,3 1,1
Довгострокові фінансові інвестиції 0,5 0,5
Запаси 1332,4 861,5
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,3 0,2
Нерозподілений прибуток 519,9 579,7
Власний капітал 5,6 5,6
Статутний капітал 150,0 150,0
Довгострокові зобов’язання - -

Поточні зобов’язання 662,6 128,0
Чистий прибуток (збиток) (59,8) 571,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

5 6

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, 
звернувшись з письмовим запитом або особисто до відповідальної 
особи Товариства за порядком ознайомлення акціонерів з документа-
ми, кожний робочий день з 10-00 по 16-00 години (перер ва з 12-00 по 
13-00 год) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 97, кабінет голови 
правління, а в день проведення Загальних зборів  — також у місті їх 
проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними 
для прийняття рішень, повинен містити найменування акціонера, 
адресу місцезнаходження або поштову адресу. У разі особистого звер-
нення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтвер-
джує його особу та повноваження. Посадовою особою Товариства, 
відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є 
голова правління Євсюкова Світлана Михайлівна.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: http://
id2281.smida.gov.ua.

Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу 
(паспорт), представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу 
та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодав-
ства. 

Довідки за телефоном: (044) 236-04-57.
Голова правління

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ЕЛЕКТРо»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «дРАГІНВЕСТ»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «БРодIВСЬКИй ЗАВод СУХоГо ЗНЕ-
ЖИРЕНоГо моЛоКА», 00446374, вул. Iвана Богуна, 3, м. Броди, 
Бродiвський, Львівська, 80601, (03266) 2-70-10

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2017 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра  — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: Незалежна аудиторська фiрма ТзОВ «Галаудитконсалтинг», 
31658287

5. Інформація про загальні збори: 15.04.2016, позачергові
Порядок денний
1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із 

депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів 
для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних збо-

рів.
4. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися 

ПАТ «Бродівський завод сухого знежиреного молока» протягом одного року 
з дати прийняття цього рішення.

5. Надання згоди та повноважень Директору на укладення (підписання) 
на умовах за його розсудом всіх правочинів, спрямованих на реалізацію 
прийнятих рішень. 

 29.04.2016, чергові
Порядок денний

1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із 
депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів 
для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних збо-

рів.
4. Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність това-

риства за 2015 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2015р. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу.

5. Затвердження річного звіту та балансу за 2015р.
6. Визначення порядку розподілу прибутку ( покриття збитків) Товари-

ства за 2015р.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів На-
глядової Ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укла-
датимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами На-
глядової ради.

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

дивідендів не приймалось.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 70521 71535
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6879 5969
Довгострокові фінансові інвестиції 25 25
Запаси 6833 15984
Сумарна дебіторська заборгованість 56136 48874
Грошові кошти та їх еквіваленти 37 39
Власний капітал -21639 -20338
Статутний капітал 741 741
Нерозподілений прибуток (непокритий зби-
ток)

-28395 -27119

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 4581 4581
Поточні зобов’язання і забезпечення 87579 87292
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-2 -1

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

-2 -1

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

705980 705980

Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викупля-
лись.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо ТУРИСТИЧНо-ГоТЕЛЬНИй КомП-
ЛЕКС «дНIСТЕР» 

2. Код за ЄДРПОУ: 13828634. 3. Місцезнаходження: 79007, м.Львів вул.Ма-
тейка, 6. 4. Міжміський код, телефон та факс: (032)2974321. 5. Електронна по-
штова адреса: gbuh@dnister.lviv.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.phnr.
com. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР», якi вiдбулися 05 квiтня 
2017 року, (протокол б/н вiд 05.04.2017 р.) прийнято рiшення: - припинено повно-
важення Голови Наглядової ради Мороз Олександра Володимировича. Фiзична 
особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, не володiє часткою 
статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Перебував на посадi з 11.12.2013 р.; - припинено повноваження 
члена Наглядової ради Воловiк Юрiя Анатолiйо вича. Фiзична особа не надала 
згоди на оприлюднення паспортних даних, не володiє часткою статутного капiталу 
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пере-
бував на посадi з 11.12.2013 р.; - припинено повноваження члена Наглядової 
ради Сазонової Тетяни Вiкторiвни. Фiзична особа не надала згоди на оприлюд-
нення паспортних даних, не володiє часткою статутного капiталу емiтента. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала 
на посадi з 11.12.2013 р.; - припинено повноваження члена Наглядової ради 
Резнiченко Iрини Юрiївни. Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення 
паспортних даних, не володiє часткою статутного капiталу емiтента. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 
13.04.2016 р.; - припинено повноваження члена Наглядової ради Палєвої Iрини 
Олександрiвни. Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних 
даних, не володiє часткою статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 13.04.2016 р.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР» , якi вiдбулися 
05 квiтня 2017 року, (протокол б/н вiд 05.04.2017 р.) прийнято рiшення: - об-
рати Членом Наглядової ради Мороза Олександра Володимировича. Фiзична 
особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, не володiє часткою 

статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Iншi посади якi займав протягом останнiх 5 рокiв: 2012р.-2016р. 
- ТОВ «ПРЕМ’ЄР IНТЕРНЕШНЛ», начальник вiддiлу електронної комерцiї, 
2016 р. комерцiйний директор ТОВ «ТФ «ПРЕМ’ЄР ТРЕВЕЛ». Строк на який 
обрано - до наступних загальних зборiв акцiонерiв. 

Згiдно рiшення Наглядової ради товариства (протокол б/н вiд 05.04.2017 р.) 
обрано Головою Наглядової ради.

- обрати Членом Наглядової ради Сазонову Тетяну Вiкторiвну. Фiзична 
особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, не володiє част-
кою статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Iншi посади якi займала протягом останнiх 5 рокiв: 
2012 - по теперiшнiй час - начальник вiддiлу по роботi з персоналом ТОВ «ВС 
ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ Україна. Строк на який обрано - до наступних за-
гальних зборiв акцiонерiв.

- обрати Членом Наглядової ради Резнiченко Iрину Юрiївну. Фiзична осо-
ба не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, не володiє часткою 
статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Iншi посади якi займала протягом п’ти рокiв: 2012 – по теперiшнiй 
час ТОВ «ПРЕМ’ЄР IНТЕРНЕШНЛ», 2012-2015 - економiст з фiнансової ро-
боти; 2015 - теперiшнiй час менеджер з фiнансового контролю. Строк на який 
обрано - до наступних загальних зборiв акцiонерiв;

- обрати Членом Наглядової ради Палєву Iрину Олександрiвну. Фiзична 
особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, не володiє часткою 
статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Iншi посади якi займала протягом останнiх 5 рокiв: 2012 по 
теперiшнiй час - Начальник вiддiлу маркетингу та реклами ТОВ «ПРЕМ’ЄР 
IНТЕРНЕШНЛ». Строк на який обрано - до наступних загальних зборiв 
акцiонерiв.

- обрати Членом Наглядової ради Воловик Юрiя Анатолiйовича. Фiзична 
особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, не володiє часткою 
статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Iншi посади якi займав протягом останнiх 5 рокiв останнiх 5 рокiв: 
2012 - по теперiшнiй час начальник служби управлiння доходами ТОВ «ПРЕМ’ЄР 
IНТЕРНЕШНЛ». Строк на який обрано - до наступних загальних зборiв 
акцiонерiв.

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

ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо-
давством. Генеральний директор Балагура А.В. 07.04.2016 р.
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента: 1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КоЗЕЛЕцЬКЕ 
АТП 17440», 03119629, Чернігівська обл., Козелецький р-н, 17000, м. Ко-
зелець, вул. Чапаєва, 13 (04646) 21437. 2. дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
06.04.2017. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію atp-17440.in.ua. 4. Найменування, код за ЄдРПоУ 
аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця), 
якою проведений аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ 
«НIЛ», 38054314. 5. Інформація про загальні збори 26.04.2016 відбулись 
загальні збори акціонерів (кворум 60,14%) з порядком денним: 

1. Про обрання робочих органiв, секретаря та лiчильної комiсiї черго-
вих рiчних Загальних Зборiв. 

2. Звiт голови правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть това-
риства за 2015 рiк. Перспективи розвитку пiдприємства на 2016 рiк. 

3. Про розгляд та затвердження звiтiв та висновкiв Наглядової ради 
Товариства за 2015 р., та Ревiзiйної комiсiї товариства за 2015 рiк. 

4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та порядок розподiлу при-
бутку за 2015 рiк. 

5. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиняться 
Товариством протягом одного року з дня проведення чергових рiчних За-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства. Питання порядку денного розгляну-
то прийнято вiдповiднi питання (Обрано робочi органи, секретар та лiчiльну 
комiсiю зборiв; Затверджено звiт голови правлiння про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства за 2015 рiк; Затвердже-
но звiт Наглядової ради; Затверджено фiнансову звiтнiсть пiдприємства за 
2015 рiк, Прибуток направлено на розвиток товариства. 

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались і не випла-
чувались.
II. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1144 1510
Основні засоби (за залишковою вартістю) 518 695
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 180 192
Сумарна дебіторська заборгованість 29 32
Грошові кошти та їх еквіваленти 415 584
Власний капітал 997 1377
Статутний капітал 289 289
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 708 1088
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 147 132
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.329 0.358
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.329 0.358

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1155960 1155960
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вар-
тість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ШЕПЕТІВСЬКИй цУКРоВИй КомБІНАТ» 
ПоВІдомЛЕННЯ ПРо НАмІР ПРИдБАТИ ЗНАЧНИй ПАКЕТ АКцІй
Відповідно до ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» пові-

домляємо, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АГРО-ОРМС» (код за ЄДРПОУ 31328990) має намір придбати наступні 
акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУ-
КРОВИЙ КОМБІНАТ»:

- емітент цінних паперів: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЕ-
ПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00373391);

- тип акцій: прості іменні акції;
- форма акцій: бездокументарна;
- кількість акцій: 87 245 725 (вісімдесят сім мільйонів двісті сорок п’ять 

тисяч сімсот двадцять п’ять) штук, що складає 87,110111% статутного ка-
піталу ПАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ».

На дату цього повідомлення ТОВ «АГРО-ОРМС» прямо чи опосеред-
ковано не володіє акціями ПАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІ-
НАТ»

Річна інформація ПАТ «ВIРНIСТЬ» 
за 2016 рік

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВIРНIСТЬ», 22380902, вул.Українська, буд.66, м.Сокаль, Сокаль-
ський р-н, Львівська, 80000, (0257) 220-60

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 07.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.virnist.bfg.lviv.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Приватне підприємство «Аудиторська компанія «РЕЙТИНГ-АУДИТ», 
30687076

5. Інформація про загальні збори.У зв'язку із важким фінансовим ста-
новищем підприємства, а також враховуючи відсутність звернень з вимо-
гою проведення зборів вищого органу управління товариства з боку самих 
акціонерів, так і відсутності рішень з цього приводу з боку Наглядової 
ради, Загальні збори акціонерів ПАТ «Вірність» в 2016 календарному році 
не проводились.

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

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

Найменування показника; Період; звітний; попередній Усього активів; 
730; 756 Основні засоби (за залишковою вартістю); 528; 588 Довгостроко-
ві фінансові інвестиції; 0; 0Запаси; 162; 125 Сумарна дебіторська заборго-
ваність; 39; 39 Грошові кошти та їх еквіваленти; 0; 2 Власний капітал; -637; 
-621 Статутний капітал; 11; 11 Нерозподілений прибуток (непокритий зби-
ток); -648; -632 Довгострокові зобов'язання і забезпечення; 630; 630 По-
точні зобов'язання і забезпечення; 737; 747 Чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн); -0,72; -12,61 Скоригований чистий прибуток (зби-
ток) на одну просту акцію (грн); -0,72; -12,61 Середньорічна кількість про-
стих акцій (шт.); 22280; 22280 Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду 0; загальна номінальна вартість 0; у відсотках 
від статутного капіталу 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду 0;0; 

ПАТ «Вiрнiсть»

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
ТУРИСТИЧНо-ГоТЕЛЬНИй КомПЛЕКС 

«дНIСТЕР»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР» 
2. Код за ЄДРПОУ: 13828634
3. Місцезнаходження: 79007, м. Львів вул. Матейка, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (032)2974321
5. Електронна поштова адреса: gbuh@dnister.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
II. Текст повідомлення

05 квiтня 2017 р. Загальними зборами акiонерiв було прийняте рiшення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме:

- укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення гро-
шових зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною 
вартiстю до 3 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженнi 
iз Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення гро-
шових зобов’язань Товариства перед особою граничною сукупною 
вартiстю до 3 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженнi 
iз Наглядовою радою Товариства.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 62 893 085.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах — 42 816 985.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 42 809 821.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» — 3 575
Кiлькiсть голосуючих акцiй що утрималися — 3 589

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

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

Генеральний директор  Балагура А.В. 07.04.2016 р.
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ПоВІдомЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «ТРАНС-оБоЛоНЬ»
2. Код за ЄДРПОУ: 05475216
3. Місцезнаходження: 04209, м. Київ, Богатирська, 11
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 413-70-91
5. Електронна поштова адреса: radomskayat@trans-obolon.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: trans-obolon.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: зміна 
складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
1) 04.04.2017 року на засiданнi Наглядової ради прийнято рiшення у 

зв`язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради та обрання Наглядової ради у новому складi (вiдповiдно до рі-
шень прийнятих Загальними зборами Акцiонерiв ПАТ «ТРАНС-
ОБОЛОНЬ» 30.03.2017 року, оформлених Протоколом №1 вiд 
30.03.2017) обрати Сависька василя Йосиповича на посаду Голо-
ви наглядової ради.

Сависько Василь Йосипович володiє 32.349880 % акцiй ПрАТ «ТРАНС-
ОБОЛОНЬ».

Сависько Василь Йосипович обiймав посаду Голови Наглядової ради 
протягом останнiх п’яти рокiв.

Обраний членом Наглядової ради строком на 3 роки з 31.03.2017 (Го-
ловою Наглядової ради - з 04.04.2017), строк повноважень закiнчується 
31.03.2020.

Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
2) 04.04.2017 року на засiданнi Ревізійної комісії прийнято рiшення у 

зв`язку iз припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної 
комiсiї та обрання Ревiзiйної комiсiї у новому складi (вiдповiдно до 
рiшень прийнятих Загальними зборами Акцiонерiв ПАТ «ТРАНС-
ОБОЛОНЬ» 30.03.2017 року, оформлених Протоколом №1 вiд 
30.03.2017) обрати майданiка василя Iвановича на посаду Голови 
ревiзiйної комiсiї.

Майданiк Василь Iванович не володiє акцiями ПрАТ «ТРАНС-
ОБОЛОНЬ».

Майданiк Василь Iванович обiймає посаду головного механiка 
ПАТ  «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» протягом останнiх п’яти рокiв. 

Обраний членом Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки з 31.03.2017 (Го-
ловою Ревiзiйної комiсiї - з 04.04.2017), строк повноважень закiнчується 
31.03.2020.

Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

(підпис)
Сависько С.В. 

(ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.04.2017

(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо 
"РАйАГРоПоСТАЧ"

2. Код за ЄДРПОУ 19416720
3. Місцезнаходження 08500, Київська обл., м.Фастiв, 

вул.Гусєва, буд. 27-б
4. Міжміський код, телефон та факс (04465) 6-66-68 (04465) 6-66-01 
5. Електронна поштова адреса o2xygen.org.ua@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонер-

ного товариства

II. Текст повідомлення
Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного това-

риства «Райагропостач», що вiдбулися 03.04.2017 р. (Протокол вiд №1 вiд 
03.04.2017 р.) прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з 
публiчного на приватне.

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-
ну особу, що мiстяться в ЄДР: 05.04.2017 р. 

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙАГРОПОСТАЧ»;

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - ПРИВАТ-
НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙАГРОПОСТАЧ».

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 Левченко Юрiй Олексiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.04.2017
(дата)

ТоВАРИСТВо З оБмЕЖЕНоЮ 
ВІдПоВІдАЛЬНІСТЮ «ГПІ-5»

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

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

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

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "ГПІ-5", 35572722, бульвар Лесі 
Українки, будинок 34, Київ, Печерський, 
01133, Україна, (044) 285-81-00

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

06.04.2017

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

http://gpi-5.kiev.ua

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТРАНС-оБоЛоНЬ»

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 ТоВАРИ-
СТВо «ТРАНС-оБоЛоНЬ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05475216
3. Місцезнаходження: 04209, м.Київ, Богатирська, 11
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 413-70-91
5. Електронна поштова адреса: radomskayat@trans-obolon.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: trans-obolon.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: зміна 
типу акціонерного товариства

ІІ. Текст повідомлення
30.03.2017 на Загальних зборах Акцiонерiв ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» 

(далi - Товариство) у зв’язку з неможливiстю Товариство привести свою 
дiяльнiсть до вимог норм законодавства щодо публiчних акцiонерних то-
вариств, якi вступають у силу з 01.01.2018 року прийнято рiшення про 
змiну типу Товариства з ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 
«ТРАНС-оБоЛоНЬ» на ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТРАНС-оБоЛоНЬ». Державна реєстрація зміни найменування прове-
дена 04.04.2017 року.

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

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

2. директор _________ 
(підпис)

Сависько С.В. 
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.04.2017
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
"РАйАГРоПоСТАЧ"

2. Код за ЄДРПОУ 19416720
3. Місцезнаходження 08500, Київська обл., м.Фастiв, 

вул.Гусєва, буд. 27-б
4. Міжміський код, телефон та факс (04465) 6-66-68 (04465) 6-66-01 
5. Електронна поштова адреса o2xygen.org.ua@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонер-

ного товариства «Райагропостач» (надалi за текстом - Товариство), якi 
вiдбулись 03.04.2017р. (Протокол № 1 вiд 03.04.2017р.) припинено повно-
важення Члена Наглядової ради Товариства Левченка Олега Олексiйовича 
(особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз набли-
женням закiнчення строку дiї повноважень. Левченко Олег Олексiйович 
володiє часткою у статутному капiталi емiтента 31,36%, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi з 
30.04.2014 року.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi 
вiдбулись 03.04.2017р. (Протокол № 1 вiд 03.04.2017р.) припинено повно-
важення Члена Наглядової ради Товариства Новiцької Оксани Федорiвни 
(особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз набли-
женням закiнчення строку дiї повноважень. Новiцька Оксана Федорiвна 
володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,01%, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на посадi з 
30.04.2014 року.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 
03.04.2017р. (Протокол № 1 вiд 03.04.2017р.) припинено повноваження Члена 
Наглядової ради Товариства Кирилко Тетяни Григорiвни (особа не дала згоди 
на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз наближенням закiнчення строку дiї 
повноважень. Кирилко Тетяна Григорiвна володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента 0,21%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має, перебувала на посадi з 30.04.2014 року.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi 
вiдбулись 03.04.2017р. (Протокол № 1 вiд 03.04.2017р.) припинено повно-
важення Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Вдовенко Надiї Миколаївни 
(особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз набли-
женням закiнчення строку дiї повноважень. Вдовенко Надiя Миколаiвна не 
володiє часткою у статутному капiталi емiтента (0%), непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на посадi з 30.04.2014 
року.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi 
вiдбулись 03.04.2017р. (Протокол № 1 вiд 03.04.2017р.) припинено повно-
важення Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Дружаєва Вiктора Володими-
ровича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз 
наближенням закiнчення строку дiї повноважень. Дружаєв Вiктор Володи-
мирович не володiє часткою у статутному капiталi емiтента (0%), непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на 
посадi з 30.04.2014 року.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi 
вiдбулись 03.04.2017р. (Протокол № 1 вiд 03.04.2017р.) припинено повно-
важення Члена Ревiзiйної комiсiї Товариство Яковенко Ольги Миколаївни 
(особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз набли-
женням закiнчення строку дiї повноважень. Яковенко Ольга Миколаївна 
володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,01%, непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на посадi з 
30.04.2014 року.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi 
вiдбулись 03.04.2017р. (Протокол № 1 вiд 03.04.2017р.) обрано на посаду 
члена Наглядової Ради Товариства – Левченко Олега Олексiйовича (особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних), як акцiонера Товариства, 
строком на три роки. Левченко Олег Олексiйович володiє часткою у статут-
ному капiталi емiтента 31,36%, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: Директор ТОВ «О2ксиген». Рiшенням Наглядової ради 
(Протокол № 5 вiд 03 квiтня 2017 року) Левченко Олега Олексiйовича об-
рано Головою Наглядової ради Товариства.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi 
вiдбулись 03.04.2017р. (Протокол № 1 вiд 03.04.2017р.) обрано на посаду 
члена Наглядової Ради Товариства - Новiцьку Оксану Федорiвну (особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних), як акцiонера Товариства, стро-
ком на три роки. Новiцька Оксана Федорiвна володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента 0,01%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: Бухгалтер ПАТ «Райагропостач».

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi 
вiдбулись 03.04.2017р. (Протокол № 1 вiд 03.04.2017р.) обрано на посаду 
члена Наглядової Ради Товариства - Кирилко Тетяну Григорiвну (особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних), як акцiонера Товариства, стро-
ком на три роки. Кирилко Тетяна Григорiвна володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента 0,21%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: Менеджер ПАТ «Райагропостач».

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 
03.04.2017р. (Протокол № 1 вiд 03.04.2017р.) обрано на посаду члена Ревiзiйної 
комiсiї Товариства - Вдовенко Надiю Миколаївну (особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних), строком на три роки. Вдовенко Надiя Миколаiвна 
володiє часткою у статутному капiталi емiтента (0%), непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер ПАТ «Райагропостач».

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi 
вiдбулись 03.04.2017р. (Протокол № 1 вiд 03.04.2017р.) обрано на посаду 
члена Ревiзiйної комiсiї Товариства - Дружаєва Вiктора Володимировича 
(особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), строком на три роки. 
Дружаєв Вiктор Володимирович володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: водiй 
ПАТ «Райагропостач».

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi 
вiдбулись 03.04.2017р. (Протокол № 1 вiд 03.04.2017р.) обрано на посаду 
члена Ревiзiйної комiсiї Товариства - Яковенко Ольгу Миколаївну (особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних), строком на три роки. Яковенко 
Ольга Миколаївна володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,01%, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник голо-
вний бухгалтера ПАТ «Райагропостач».

Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол № 5 вiд 03 квiтня 
2017 року) обрано на ту саму посаду – Директора Товариства Левченка 
Юрiя Олексiйовича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), 
строком на п’ять рокiв. Левченко Юрiй Олексiйович володiє часткою у ста-
тутному капiталi емiтента 39,64%, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: Директор ПАТ «Райагропостач».

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 Левченко Юрiй Олексiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.04.2017
(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 емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне Акцiонерне Товариство "Укра-
їнський проектно-iнвестицiйний центр", 
32850455, вул. Льва Толстого, 154, Чер-
нігі, Новозаводський, Чернiгiвська об-
ласть, 14014, Україна, 044 495-16-97

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

06.04.2017

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

www.32850455.smida.gov.ua

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

Ліквідатор  _________  В.В. Пода
06.04.2017р. 

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “УКРАЇНСЬКИй ПРоЕКТНо-IНВЕСТИцIйНИй цЕНТР”
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 до УВАГИ АКцІоНЕРІВ
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА

«ЗАВод З ВИРоБНИцТВА ЯдЕРНоГо ПАЛИВА»
Повідомляємо про доповнення проекту порядку денного позачергових 

загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод з 
виробництва ядерного палива», які будуть проведені 20 квітня 2017 року 
(далі – Загальні збори), наступними питаннями:

17. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-
чину.

18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із 
заінтересованістю.

З урахуванням наданих доповнень затверджений порядок денний За-
гальних зборів містить наступні питання:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії загальних зборів 
акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення за результатом розгляду звіту наглядової ради з 

2016 рік.
5. Прийняття рішення за результатом розгляду звіту директора за 

2016 рік.
6. Затвердження висновку ревізійної комісії, складеного за результа-

том перевірки фінансово-господарської діяльності у 2016 році.
7. Прийняття рішення за результатом розгляду звіту ревізійної комісії 

за 2016 рік.
8. Затвердження річного звіту за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку та збитків за результатом діяльності у 2016 році.
10. Внесення змін до статуту. Затвердження нової редакції статуту.
11. Припинення повноважень членів наглядової ради.
12. Обрання членів наглядової ради.
13. Обрання голови наглядової ради.
14. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
15. Обрання членів ревізійної комісії.
16. Обрання голови ревізійної комісії.
17. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину.
18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із 

заінтересованістю.
Акціонер, який є власником більше 10% простих іменних акцій 

Приватного акціонерного товариства «Завод з виробництва ядерного 
палива»,

Акціонерне товариство «ТВЕЛ»

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 "ПоСТУП І 
КАПІТАЛ", 21651581, 
вул. Кутузова, 18/7, м.Київ, 01133, 
Україна, (044) 494-25-48

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

15.03.2017

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

www.postup-capital.emit.com.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ПАС І Ко», 
код за ЄДРПОУ 24727853, 
вул.Ярославів Вал, буд.30/18, 
м.Київ, 01034, (044) 4510008

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

31.03.2017

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

www.pasko.emit.com.ua

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Науково-виробничий концерн «Укрнафтiнвест», 22908289, 

01042, м. Київ, бульвар М.Приймаченко, буд.1/27 (044)4636636,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: www.ukrnaftinvest.prat.in.ua

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«НАУКоВо-ВИРоБНИЧИй КоНцЕРН «УКРНАфТІНВЕСТ»

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВИРІВ-
СЬКЕ ХЛІБоПРИймАЛЬНЕ ПІдПРИЄмСТВо» (код за 
ЄДРПОУ 05387446) повідомляє про втрату, внаслідок пожежі, оригіна-
лу свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний №27/18/1/10, 

видане 13 жовтня 2011 року Сумським територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового, що підтверджується 
актом про пожежу від 23 березня 2012р.Директор Ярош С.М. 
06.04.2017р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «АГРоКУЛЬТУРА»
2. Код за ЄДРПОУ: 23268047
3. Місцезнаходження: 79026, Львів, вулиця Чмоли, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 032-294-85-61 032-294-85-61 
5. Електронна поштова адреса: nikolaenko@ugpp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://23268047.infosite.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення

На пiдставi переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідо-
млення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом 
на 20.03.2017 року, що був наданий ПАТ «Національний депозитарій Укра-
їни» 29.03.2017 року, відбулися зміни серед власників акцій, яким нале-
жить 10 i більше відсотків голосуючих акцій ПрАТ «Агрокультура». 

Частка в статутному капiталi «фізичної особи» змінилася з 21,871508  % 
до 0%. Розмір пакета акцій до зміни становив 31320 штук. Розмір пакета 
акцій з урахуванням змін складає 0 штук.

Частка в статутному капiталi «фізичної особи» змінилася з 39,043296  % 
до 0%. Розмір пакета акцій до зміни становив 55910 штук. Розмір пакета 
акцій з урахуванням змін складає 0 штук.

Частка в статутному капiталi «фізичної особи» змінилася з 21,053770  % 
до 0%. Розмір пакета акцій до зміни становив 30149 штук. Розмір пакета 
акцій з урахуванням змін складає 0 штук.

Частка в статутному капiталi ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ШЕЛЬФ 1», місцезнаходження: 02175, м. Київ, 
вул.  Новодарницька, буд. 6, код за ЄДРПОУ 37116898

змінилася з 0 % до 81,968575%. Розмір пакета акцій до зміни становив 
0 штук. Розмір пакета акцій з урахуванням змін складає 117379 штук.

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

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

Голова Правлiння Чорний Юрiй Ярославович, 03.04.2017 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РІЧНА ІНфоРмАцІЯ емітента цінних паперів
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ПІоНТЕКС», 01878348, вул.Марко Вовчок, 
12/14, м.Київ, 04073, (044) 468-84-61

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 22.03.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію www.pionteks.emit.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра  – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності Аудиторська фірма ТОВ «Інтелект - Сервіс», 30489017

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.04.2016 року. Кво-

рум зборів: 88,05% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Прав-

ління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2015 рік.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства за 2015 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-
сії Товариства за 2015 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропо-

зицій до переліку питань порядку денного не подавалось. Результати розгляду 
питань порядку денного: З усіх питань порядку денного рішення прийняті.

6. Інформація про дивіденди. За звітний період дивіденди не виплачу-
вались. 
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 5088 4105
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2093 1922
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 205 262
Сумарна дебіторська заборгованість 915 1643
Грошові кошти та їх еквіваленти 129 278
Власний капітал 4684 3862
Статутний капітал 178 178
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4276 3454
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 404 243
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 2,3 1,23
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

2,3 1,23

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 355120 355120
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

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

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

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо «КомПАНIЯ З УПРАВ ЛIННЯ 
АКТИВАмИ «КАРПАТИ-IН ВЕСТ», 
код за ЄДРПОУ 22334753, Львівська область, 
Залiзничний район, 79018, м. Львiв, вул. Голо-
вацького, буд. 23А (032) 238-79-00,

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

06.04.2017

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

karpatyinvest.com.ua

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТРИКоТАЖНА фIРмА «АРНIКА»

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - Публiчне акцiонерне товариство 
«Трикотажна фiрма «Арнiка»; 2. Код за ЄДРПОУ – 00307543; 3. Міс-
цезнаходження: 58008, м. Чернiвцi, вул.Прутська, 6; 4. Міжміський код, 
телефон та факс: (0372) 52-30-95 52-60-14; 5. Електронна поштова 
адреса – info@arnika.cv.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації - 
http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/vat-trikotazhna-f-rma-arn-ka; 7. Вид 
особливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента.

II. Текст повідомлення
1. На підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів від 

05.04.2017 р. (протокол №9) відбулися зміни в складі посадових осіб 
емітента, а саме, припинено повноваження: голови наглядової ради 
Козлова Станіслава Сергійовича (частка в статутному капіталі емітен-
та 2,7%); членів наглядової ради Буряк Марiї Павлiвни (0,06%), При-
датка Iгоря Миколайовича (0,05%), Кудерко Тетяни Iванiвни (0,06%), 
Урсу Олени Костянтинiвни (0,05%); голови ревізійної комісії Мартиню-
ка Ярослава Федоровича (0,13%); членів ревізійної комісії: Зозуляк 
Ярослави Адамiвни (0%), Марiуци Сергiя Юхимовича (0,15%). Поса-
дові особи перебували на посадах з 31.03.2015р. 

2. Рішенням наглядової ради товариства від 05.04.2017р. (прото-
кол засідання №1) припинено повноваження на посаді генерального 
директора Козлової Тетяни Микитівни (34,15%). Перебувала на посаді 
з 31.03.2015р. 

3. На підставі рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв това-
риства вiд 05.04.2017р. (протокол №9) Козлова Станіслав Сергійовича 
обрано на посаду члена наглядової ради ПрАТ «Трикотажна фiрма 
«Арнiка». Рiшенням наглядової ради товариства вiд 05.04.2017р. (про-
токол засiдання№1) Козлов С.С. обраний головою наглядової ради 
ПрАТ «Трикотажна фiрма «Арнiка». Протягом останнiх 5 рокiв обіймав 
посади заступника генерального директора, голови наглядової ради 
ПАТ «Трикотажна фiрма «Арнiка».

4. На підставі рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв това-
риства вiд 05.04.2017р. (протокол №9) обрано членами наглядової 
ради ПрАТ «Трикотажна фірма «Арніка»: Буряк Марiю Павлiвну (про-
тягом останнiх 5 рокiв обіймала посаду головного бухгалтера, члена 
наглядової ради ПАТ «Трикотажна фiрма «Арнiка»), Придатка Iгоря 
Миколайовича (протягом останнiх 5 рокiв обіймав посади члена прав-
ління, члена наглядової ради ПАТ «Трикотажна фiрма «Арнiка»), Ку-
дерко Тетяну Iванiвну (протягом останнiх 5 рокiв обіймала посади чле-
на правління, члена наглядової ради ПАТ «Трикотажна фiрма 
«Арнiка»), Урсу Олену Костянтинiвну (протягом останнiх 5 рокiв обі-
ймала посади зав. складом, члена наглядової ради ПАТ «Трикотажна 
фiрма «Арнiка»).

5. На підставі рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв това-
риства вiд 05.04.2017р. (протокол №9) Мартинюка Ярослава Федоро-
вича обрано на посаду члена ревізійної комісії ПрАТ «Трикотажна 
фiрма «Арнiка» . Рiшенням ревізійної комісії товариства вiд 
05.04.2017р. (протокол засiдання№1) Мартинюк Я.Ф. обраний голо-
вою ревізійної комісії ПрАТ «Трикотажна фiрма «Арнiка». Протягом 
останнiх 5 рокiв обіймав посади директора ТОВ «МаксМарт», голови 
ревiзiйної комiсї ПАТ «Трикотажна фiрма «Арнiка».

6. На підставі рiшення наглядової ради товариства вiд 05.04.2017р. 
(протокол засiдання№1) Козлову Тетяну Микитівну обрано на посаду 
генерального директора ПрАТ «Трикотажна фірма «Арніка». Протягом 
останніх 5 років обіймала посади голови правління ВАТ «Трикотажна 
фірма «Арніка», генерального директора ПАТ «Трикотажна фірма 
«Арніка». Обрано на невизначений строк.

7. Посадові особи (крім генерального директора) обрані строком на 
3 роки. Голова та члени наглядової ради не є представниками 
акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежними директорами. По-
садові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Козлова Тетяна микитівна 
06.04.2017р.
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ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«УКРАЇНСЬКИй БАНК РЕКоНСТРУКцIЇ ТА РоЗВИТКУ» 

повідомляє про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Укра-
їнський банк реконструкцiї та розвитку»; 2. Місцезнаходження: 04080, м.Київ, 
Олексiя Терьохiна, 4; 3.Код за ЄДРПОУ 26520688; 4. Міжміський код та теле-
фон, факс: 044-454-27-22; 044-468-23-05; 5.Електронна поштова адреса 
ubrr@ubrr.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет http://ubrr.com.ua/; 
7. Вид інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ Текст повідомлення
Рiшенням річних загальних зборiв вiд 05 квiтня 2017 р., Протокол №1 

припинено повноваження члена Спостережної ради Банку Репалової Ган-
ни Борисiвни за пропозицiєю акцiонера – держави Україна, в особi Фонду 
державного майна України. Репалова Ганна Борисiвна акцiями АТ (публ.) 
«Український банк реконструкцiї та розвитку» не володiє, не є афiлiйованою 
особою АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», на посадi 
перебувала протягом трьох мiсяцiв. Судимостi вiдсутнi, згоди на розкриття 
паспортних даних не отримано;

- припинено повноваження члена Спостережної ради Банку Сломiнської 
Жанни Антонiвни за пропозицiєю акцiонера – держави Україна, в особi 
Фонду державного майна України. Сломiнська Жанна Антонiвна акцiями 
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» не володiє, не є 
афiлiйованою особою АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розви-
тку», на посадi перебувала протягом трьох мiсяцiв. Судимостi вiдсутнi, зго-
ди на розкриття паспортних даних не отримано;

- припинено повноваження члена Спостережної ради Банку Волошиної 
Алли Сергiївни за пропозицiєю акцiонера – держави Україна, в особi Фонду 
державного майна України. Волошина Алла Сергіївна акцiями АТ (публ.) 
«Український банк реконструкцiї та розвитку» не володiє, не є афiлiйованою 
особою АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», на посадi 
перебувала протягом трьох мiсяцiв. Судимостi вiдсутнi, згоди на розкриття 
паспортних даних не отримано;

- припинено повноваження члена Спостережної ради Банку Михайлової 
Iрини Iванiвни за пропозицiєю акцiонера – держави Україна, в особi Фонду 
державного майна України. _ Михайлова Iрина Iванiвна акцiями АТ (публ.) 
«Український банк реконструкцiї та розвитку» не володiє, не є афiлiйованою 
особою АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», на посадi 
перебувала протягом трьох мiсяцiв. Судимостi вiдсутнi, згоди на розкриття 
паспортних даних не отримано;

- припинено повноваження члена Спостережної ради Банку Волкової-
Кузiної Свiтлани Євгенiївни за пропозицiєю акцiонера – держави Україна, в 
особi Фонду державного майна України. Волкова-Кузiна Свiтлана Євгенiївна 
акцiями АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» не володiє, 
не є афiлiйованою особою АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 
розвитку», на посадi перебувала протягом трьох мiсяцiв. Судимостi 
вiдсутнi, згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

Рiшенням річних загальних зборiв акцiонерiв вiд 05 квiтня 2017 року, 
Протокол №1,

- обрано Репалову Ганну Борисiвну Головою Спостережної ради Банку, 
строк дії повноважень – до наступних річних загальних зборів. Пропозицiю 
щодо обрання внiс акцiонер – держава Україна, в особi Фонду державного 

майна України. Репалова Ганна Борисiвна акцiями АТ (публ.) «Український 
банк реконструкцiї та розвитку» не володiє. Iнформацiя про стаж роботи 
протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника Управління - началь-
ник вiддiлу Фонду державного майна України; начальник вiддiлу Фонду 
державного майна України; заступник начальника вiддiлу Фонду державно-
го майна України. Непогашені судимостi вiдсутнi, не є афiлiйованою осо-
бою АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». Згоди на роз-
криття паспортних даних не отримано;

- обрано Сломiнську Жанну Антонiвну Заступником Голови Спостереж-
ної ради Банку, строк дії повноважень – до наступних річних загальних збо-
рів. Пропозицiю щодо обрання внiс акцiонер – держава Україна, в особi Фон-
ду державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх 
п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України; 
головний спецiалiст вiддiлу Фонду державного майна України. Акцiями 
АТ(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» не володiє. Непога-
шені судимостi вiдсутнi, не є афiлiйованою особою АТ (публ.) «Український 
банк реконструкцiї та розвитку».Згоди на розкриття паспортних даних не 
отримано;

- обрано Бiлькевича Сергiя Леонiдовича членом Спостережної ради 
Банку, строк дії повноважень – до наступних річних загальних зборів. 
Пропозицiю щодо обрання внiс акцiонер – держава Україна, в особi Фонду 
державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх 
п’яти рокiв: головний спецiалiст Фонду державного майна України. Непо-
гашені судимостi вiдсутнi. Заборони обiймати певнi посади та/або займа-
тись певною дiяльнiстю вiдсутнi. Кандидат не є афiлiйованою особою  
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», акцiями АТ (публ.) 
«Український банк реконструкцiї та розвитку» не володiє. Згоди на розкрит-
тя паспортних даних не отримано;

- обрано Михайлову Iрину Iванiвну членом Спостережної ради Банку, 
строк дії повноважень – до наступних річних загальних зборів. Пропозицiю 
щодо обрання внiс акцiонер – держава Україна, в особi Фонду державно-
го майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти 
рокiв: головний спецiалiст Фонду державного майна України. Акцiями АТ 
(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» не володiє, не є 
афiлiйованою особою АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та роз-
витку». Непогашені судимостi вiдсутнi, згоди на розкриття паспортних 
даних не отримано;

- обрано Пось Карiну Юрiївну членом Спостережної ради банку, строк 
дії повноважень – до наступних річних загальних зборів. Пропозицiю 
щодо обрання внiс акцiонер – держава Україна, в особi Фонду державно-
го майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти 
рокiв: головний спецiалiст Фонду державного майна України. Акцiями АТ 
(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» не володiє, не є 
афiлiйованою особою АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та роз-
витку». Непогашені судимостi вiдсутнi, згоди на розкриття паспортних 
даних не отримано.

ІІІ Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

тяться у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законо-
давством

Голова Правління  Локтіонов олег Юрійович
06 квітня 2017 р.

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Галицька сiльгоспхiмiя"

2. Код за ЄДРПОУ 05489032
3. Місцезнаходження 77146, с-ще Бiльшiвцi, 

вул.Слобiдська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс (03431) 61265 д/в
5. Електронна поштова адреса ofis@silhimiagalich.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.silhimiagalich.pat.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Посадова особа Лесів Ярослав Миколайович (паспорт: серія СС номер 

003739, виданий 19.12.1995р. Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-
Франківській області) звільнений 31.03.2017р. (дата прийняття рішення) з 
посади Виконуючого обов’язки Головного бухгалтера. Акціями Товариства 

володіє в кількості 2421 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. Особа перебувала на посаді Виконуючого обов’язки Го-
ловного бухгалтера Товариства тимчасово з 23.11.2015. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п’яти років – голова правління Това-
риства. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №1 
від 31.03.2017).

Посадова особа Гнатишин Євгенія Миронівна (паспорт: серія СС номер 
677494, виданий 05.01.1999р. Галицьким РВ УМВС в Івано-Франківській 
області) призначена 31.03.2017р. (дата прийняття рішення) на посаду Го-
ловного бухгалтера-члена Правління за посадою безстроково, починаючи 
з 03.04.2017р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Особа призначена на посаду за су-
місництвом. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти 
років – секретар Кінашівської сільської ради, діловод Кінашівської сільської 
ради, головний бухгалтер ПАТ «Галицька сільгоспхімія», головний бухгал-
тер ПП «Агро-Віта». Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства 
(протокол №1 від 31.03.2017).

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 Лесiв Ярослав миколайович 31.03.2017

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
“ГАЛИцЬКА СIЛЬГоСПХIмIЯ”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «СЕмПРЕ 
СIСТЕм фIНАНС»

2. Код за ЄДРПОУ 39001724
3. Місцезнаходження 01032, мiсто Київ, вул. Саксаганського, 

буд.119
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044-223-25-38 -

5. Електронна поштова 
адреса

info@semprefinance.pat.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатко 
вовикористовується емітентом 
для розкриття інформації

http://semprefinance.pat.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

II. Текст повідомлення
РIШЕННЯМ № 2/2017 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ 

АКЦIОНЕРIВ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕМПРЕ 
СIСТЕМ ФIНАНС» вiд «03» квiтня 2017 року було прийнято рiшення про 
змiну типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НА 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

04.04.2017 року вiдбулась державна реєстрацiя змiн до вiдомостей,що 
мiстяться в ЄДР.

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   Єльчик Олег Миколайович
Директор  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  04.04.2017
  (дата)

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості:1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «фІРмА «НАфТоГАЗБУд». 
2. Код за ЄДРПОУ: 01293961.3. Місцезнаходження: 79026, м.Львів, вул.Стрий-
ська, 144 .4. Міжміський код, телефон та факс: (032)-263-35-74, (032)-263-01-
50. 5. Електронна поштова адреса: ngb@ukrpost.ua. 6. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: naftogazbud.com.ua. 7.Вид особливої інформації: Прийняття рішен-
ня про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення: 
05 квітня 2017 року Загальними зборами ПрАТ «Фірма «Нафтогазбуд» 

надано згоду на вчинення протягом року до 05.04.2018 року значних пра-
вочинів, а саме (купівлі-продажу, міни, оренди, іпотеки, застави, отриман-
ня та надання кредитів, отримання та надання позик, в тому числі безвід-
соткових, надання та отримання послуг, виконання та замовлення робіт, в 
тому числі будівельних, зовнішньоекономічних контрактів, вчинення інших 
правочинів за яким Товариство відчужує/обмежує власне майно/права/
цінні папери, припинення користування земельними ділянками або навпа-
ки набуття будь-якого майна/прав/цінних паперів), якщо ринкова вартiсть 
майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 вiдсоткiв 
вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 
рiк. Загальна гранична сукупна вартість правочинів не може перевищува-
ти 900 000 000 (дев’ятсот мільйонів) гривень. Вартість активів Товариства 
за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рік становить 40 990 000 
(сорок мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч) гривень. Співвідношення 
граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності становить 2 195,66%.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь в загальних 
зборах складеному на 30.03.2017 року загальна кількість голосуючих ак-
цій становить 488 864 штуки. Для участі в загальних зборах зареєструва-
лися особи кількість голосуючих акцій, яких становить 487 096 штук. По 
вказаному питанню «за» проголосувало 487 096 штук голосуючих акцій 
або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь в 
зборах, «проти» 0 штук голосуючих акцій або 0 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що брали участь в зборах.

III. Підпис:Найменування посади: Генеральний директор ПрАТ  «фір-
ма «Нафтогазбуд» Пончко Андрій Ярославович.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування :ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ То-

ВАРИСТВо «КВІТИ ЛЬВоВА»
2. Код за ЄДРПОУ : 23967029
3. Місцезнаходження емітента: 79011, м.львів, вул.вітовсько-

го, 18
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 255063,( 032)255089
5. Електронна поштова адреса: kwitylvova@mail.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації :kvitylvova.lviv.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
2. Текст повідомлення

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Квiти-Львова» 
(протокол б/н вiд 05.04.2017) припинено повноваження:

- Голови Наглядової ради Товариства Стецик Марти Богданiвни. 
Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. 
Володiє 0,0361 % акцiями Товариства, перебувала на посадi –  
з 30 квiтня 2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає;

- Члена Наглядової ради Товариства Стецик Богдана Михайлови-
ча. Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних да-
них. Володiє 0,0008% акцiями Товариства, перебував на посадi –  
з 30 квiтня 2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає;

- Члена Наглядової ради Товариства Оленчин Уляни Петрiвни. 
Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. 
Володiє 0,0361% акцiями Товариства, перебувала на посадi – з 30 квiтня 
2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає;

- Ревiзора Козак Романа Олексiйовича. Фiзична особа не надала зго-
ди на оприлюднення паспортних даних. Володiє 0,072% акцiями Това-
риства, перебував на посадi – з 30 квiтня 2014р. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає;

- Генеального директора Оленчина Ростислава Богдановича. Фiзична 
особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Володiє 
94,0656% акцiй Товариства, перебував на посадi – з 30 квiтня 2014р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Квiти-Львова» , якi вiдбулися 
05 квiтня 2017 року, (протокол б/н вiд 05.04.2017 р.) прийнято рiшення 
обрано:

- Головою Наглядової ради Стецик Марту Богданiвну. Фiзична особа 
не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, Володiє 0,0361% 
акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Iншi посади якi займав протягом останнiх 5 рокiв: 2012р.-
2017р. – АТ «Тiмекс» (Польща) в Українi (м. Київ, вул.. Василькiвська, 
менеджер з продажу. Строк на який обрано - 3 роки.

- Членом Наглядової ради Стецик Богдана Михайловича. Фiзична 
особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, Володiє 
0,0361% акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Iншi посади якi займав протягом останнiх  
5 рокiв: 2012р.-2016р. – ТзОВ «Грiн Лайф» (02-347, Польща, м. Варша-
ва, вул.. Доротовська 2/8), посада - прокурент. Строк на який обрано -  
3 роки.

- Членом Наглядової ради Оленчин Уляну Петрiвну. Фiзична особа 
не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, Володiє 0,0361% 
акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Iншi посади якi займала протягом останнiх 5 рокiв: Посад на 
будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Строк на який обрано -  
3 роки

- Ревiзором Козак Романа Олексiйовича. Фiзична особа не надала 
згоди на оприлюднення паспортних даних, Володiє0.0722% акцiй Това-
риства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Iншi посади якi займав протягом останнiх 5 рокiв: Посад на будь-яких 
iнших пiдприємствах не обiймає. Строк на який обрано - 3 роки.

- Генеральним директором Оленчина Ростислава Петровича. 
Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, 
Володiє 94,0656% акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Iншi посади якi займав протягом останнiх  
5 рокiв: директор в ТзОВ «Компанiя управлiння проектами Акрополь» 
(м. Львiв, вул.. Вiтовського, 18). Строк на який обрано - 3 роки.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. Генеральний директор оленчин Ростислав 
Богданович. 06.04.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.  
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИй РЕмоНТНо-мЕХАНІЧНИй 
ЗАВод». 2. Код за ЄДРПОУ: 01412710. 3. Місцезнаходження: вул. Гармат-
на, 6, м.Київ, 03067. 4. Міжміський код, телефон та факс: 0444562021(т/ф). 
5. Електронна поштова адреса: brat@krmz.kiev.ua. 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: krmz.kiev.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення. Назва упо-
вноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу по-
садових осіб: загальні збори акціонерів. Дата прийняття рішення – 
04.04.2017р. Зміст такого рішення із зазначенням підстав: переобрано на 
ті самі посади голів та членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та 
Правління у зв`язку із закінченням терміну, на який вони були обрані. 
У зв`язку з прийнятим рішенням виникла така інформація: 1.Припинено 
повноваження - Голова Наглядової ради Резнiченко Сергiй Вiкторович 
(не дав згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 9,464333%. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: з 04.04.2014. 2.Припинено повноваження  - 
Член Наглядової ради Тараторін Юрій михайлович (не дав згоди на 
розкриття паспортних даних) у зв`язку із рішенням акціонерів. Розмiр па-
кета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках - 38,183435%. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посаді: з 04.04.2014. 3. Припинено 
повноваження - Голова Ревiзiйної комiсiї Тараторіна (Вовченко) Анна 
Юрiївна (не дала згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакета 
акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0,000068%. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: з 04.04.2014. 4. Припинено повнова-
ження - Член Ревiзiйної комiсiї Вербов Володимир олександрович 
(не дав згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках - 0,000068%. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: з 04.04.2014. 5. Припинено повноважен-
ня  - Член Ревiзiйної комiсiї ТоВАРИСТВо З оБмЕЖЕНоЮ ВІдПоВІ-
дАЛЬНІСТЮ «фоНдоВА КомПАНІЯ «фАВоРИТ» (місцезнаходження: 
03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6; код за ЄДРПОУ: 23730178). Розмiр пакета 
акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0,268071%. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: з 04.04.2014. 6. Припинено повнова-
ження - Голова Правління Курдюков Андрій Євгенович (не дав згоди 
на розкриття паспортних даних). Розмiр пакета акцiй емiтента, якi нале-
жать цiй особi, у вiдсотках – 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-

саді: з 04.04.2014. 7. Припинено повноваження - Член Правління Бра-
тусін Володимир Вікторович (не дав згоди на розкриття паспортних 
даних). Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках - 
0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.04.2014. 8. При-
пинено повноваження - Член Правління Резніченко Віктор федоро-
вич (не дав згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 25,027260%. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: з 04.04.2014. 9. обрано (переобрано на ту 
саму посаду) - Голова Наглядової ради Резнiченко Сергiй Вiкторович. 
Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші посади, які обі-
ймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник генерального 
директора з фінансів, керівник служби внутрішнього аудиту  
ТоВ «фондова компанія «фаворит». 10. обрано (переобрано на ту 
саму посаду) - Член Наглядової ради Тараторін Юрій михайлович. 
Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші посади, які обі-
ймала ця особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор ТБ 
«УТСБ». 11. обрано (переобрано на ту саму посаду) - Голова Ревiзiйної 
комiсiї Тараторіна Анна Юрiївна. Строк, на який призначено (обрано) 
особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти 
років: заступник генерального директора ТБ УТСБ по фінансам. 12. об-
рано (переобрано на ту саму посаду) - Член Ревiзiйної комiсiї Вербов 
Володимир олександрович. Строк, на який призначено (обрано) особу 
– 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 
відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу ТОВ 
«Фондова компанія «Фаворит». 13. обрано (переобрано на ту саму по-
саду) - Член Ревiзiйної комiсiї ТоВАРИСТВо З оБмЕЖЕНоЮ ВІдПо-
ВІдАЛЬНІСТЮ «фоНдоВА КомПАНІЯ «фАВоРИТ». Строк, на який 
призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п'яти років: інших посад не обіймала. 14. обрано (пе-
реобрано на ту саму посаду) - Голова Правління Курдюков Андрій 
Євгенович. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші по-
сади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: інших посад не 
обіймала. 15. обрано (переобрано на ту саму посаду) - Член Правлін-
ня Братусін Володимир Вікторович. Строк, на який призначено (обра-
но) особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
п'яти років: інших посад не обіймала. 16. обрано (переобрано на ту 
саму посаду) - Член Правління Резніченко Віктор федорович. Строк, 
на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: інших посад не обіймала. III. Підпис. 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 2. Найменування посади: Голова правлiння Курдюков А.Є. 
05.04.2017

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КИЇВСЬКИй РЕмоНТНо-мЕХАНІЧНИй ЗАВод»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік 1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнаходже-ння, міжміський код та телефон 
емітента Приватне акцiонерне товариство «Свiт меблiв - Україна», 
03366434, 20340 Черкаська область Уманський с.Паланка  

вул.Польова,2, (04744) 4-86-86. 2.Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Ко-
місії 07.04.2017 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну інформацію http://svitmebliv.at24.com.ua/

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СВIТ мЕБЛIВ - УКРАЇНА»

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

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

СТВО «ІВАНІВСЬКИЙ 
СПЕЦКАР’ЄР»

2. Код за ЄДРПОУ 05471750
3. Місцезнаходження 22432, Вінницька обл., Калинівський 

район, с.Іванів, вул.Заводська, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс (04333) 2-22-12, (04333) 2-20-45
5. Електронна поштова адреса m_moroz@nadragroup.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

http://ivankarer.at.ua

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

2. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 4 вiд 05.04.2017 

року) обрано на посаду Заступника Голови правління Товариства 
Кульчицького Олександра Васильовича з 06.04.2017 р. Рішення при-
йнято у відповідності до Статуту Товариства та наявної пропозиції На-
глядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних дан-
них. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу призначено без-
строково. Інші посади, які Кульчицький О.В. обіймав протягом останніх 
п’яти років: завідуючий складом, директор відділення, заступник ди-
ректора.

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 Т.в.о. Голови правлiння Ти-
татенко Володимир Іванович.

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ІВАНІВСЬКИй СПЕцКАР’ЄР»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «дИТЯЧИй ЗАКЛАд оЗдоРоВЛЕННЯ 
ТА ВІдПоЧИНКУ «ЗмІНА»

2. Код за ЄДРПОУ 23880430
3. Місцезнаходження: 72563 смт. Кирилівка, Якимівський, Запорізька 

область вул. Коса Пересип, 128
4. Міжміський код, телефон та факс (0619)44-80-12
5. Електронна поштова адреса: smena.mlt@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення 
Загальними зборами акціонерів АТ «ЗМІНА» 04.04.2017р. прийняте рі-

шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:
Укладення додаткових угод до іпотечного договору № PL 09-212/200-2 від 

24.09.2009 р., що стосуються внесення змін до вказаного договору (заставної 
вартості, продовження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту та 
ін.); Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення: 14732,46тис.грн.; Гранична сукупність 
вартості правочинів: 14732,46 тис.грн.; Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 3124 тис. грн; Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними остан-

ньої річної фінансової звітності (у відсотках): 471,58963%;
Укладання договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому 

числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою 
вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 
200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою 
Радою Товариства; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом 
правочину, визначена на дату прийняття рішення: 200000тис.грн; Гранична 
сукупність вартості правочинів: 200000 тис. грн; Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності: 3124 тис. грн; Співвідношення 
граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 6402,04866%;

Укладання договорів надання/отримання фінансової допомоги, загаль-
ний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гри-
вень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; Ринкова вар-
тість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на 
дату прийняття рішення: 100000 тис. грн; Гранична сукупність вартості пра-
вочинів: 100000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності: 3124 тис. грн; Співвідношення граничної сукуп-
ності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 3201,02433%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 187974; Кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 187954; Кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 187954; Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

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

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

2. директор Чеботарьов В.В.

РІЧНА ІНфоРмАцІЯ 
емітента цінних паперів 

ПАТ «КИЯНИ» за 2016 рік
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

Публічне акціонерне товариство 
«Кияни», 00308169, Московський 
проспект, буд. 9, м. Київ, 04073, тел. 
(044)5370212

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

05.04.2017

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

kyjany.kiev.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми, 
якою проведений аудит 
фінансової звітності

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Аудиторська фірма «Інтелект-
Капітал», 36391522

5. Інформація про загальні збори.
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 15.04.2016. Кворум 
зборів: 99,7796% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на Зборах: 1.Обрання робочих органів Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «Кияни». 2.Звіт Правління про результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2015р. та завдання на 2016р., 
затвердження річного звіту Товариства за 2015р. 3.Звіт Наглядової ради 
ПАТ «Кияни» та затвердження звіту Наглядової ради. 4.Звіт Ревізійної 
комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності 
ПАТ  «Кияни» за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. 5.Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) 
за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2015р. 
6.Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися 
ПАТ «Кияни» у період з 17.04.2015 до 14.04.2016, якщо вартість майна 
або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості 
активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014р. 
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися ПАТ «Кияни» протягом одного року, якщо вартість 
майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% 
вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про 
надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання 
документів пов’язаних з ними. 8.Прийняття рішення про припинення 
повноважень діючого складу Правління. 9.Обрання членів Правління та 
обрання Голови Правління з числа обраних членів Правління Товари-
ства. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого 
складу членів Ревізійної комісії Товариства. 11. Обрання членів Ревізійної 
комісії Товариства. 12. Обрання Голови Ревізійної комісії з числа обраних 
членів Ревізійної комісії. 

Збори обрали робочі органи, розглянули та затвердили звіт Правлін-
ня, річний звіт Товариства за 2015р. та завдання на 2016р., звіт 
Наглядової ради, звіт і висновки Ревізійної комісії за 2015р. Зборами 
прийнято рішення не розподіляти прибуток за 2015р. у зв'язку з його 
відсутністю, дивіденди не нараховувати. По питанню №6 Зборами 
схвалено значні правочини, які вчинялися Товариством за період з 
17.04.2015 до 14.04.2016. По питанню №7 - надано попереднє 
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у 
період з 15.04.2016 по 15.04.2017 включно, та надано повноваження 
Голові правління ПАТ «Кияни» на укладення та підписання контрактів, 
договорів підряду, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, 
на суму не більше як 25 млн.грн. включно, після схвалення таких 
правочинів Наглядовою радою Товариства. По питаннях №8 і №9 
Збори переобрали діючий склад Правління у зв’язку з закінченням 
терміну повноважень без змін у персональному складі на наступний 
термін строком на 5 років: Голова Правління - Марченко В.В., член 
Правління - Кобилинська Н.М. По питаннях №10-№12 Збори припини-
ли повноваження діючого складу Ревізійної комісії (Голова – юр.особа 
LDU Establishment, член - Баратинський В.М.) у зв’язку з закінченням 
терміну повноважень, та обрали новий склад Ревізійної комісії: 
Голова  - Погребняк В.Г., член - Савкіна Т.Л.
Позачергові збори у звітному періоді не ініціювались та не проводились.
6. Інформація про дивіденди: у 2016-2015 роках дивiденди за підсумком 
2015 та 2014 років не нараховувались та не виплачувались у зв'язку з 
відсутністю прибутку на підставі рішень відповідних річних загальних 
зборів акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

попере-
дній

звітний

Усього активів 81964 59689
Основні засоби (за залишковою вартістю) 565 973
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 70 304
Сумарна дебіторська заборгованість 11575 2110
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 2
Власний капітал -391355 -472550
Статутний капітал 6443 6443
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -397798 -478993
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 471838 527696
Поточні зобов'язання і забезпечення 1481 4543
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-245,39 -126,02

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

-245,39 -126,02

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 644300 644300
Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викуплялись

Голова правління Марченко В.В. підтверджує достовірність інформації.
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Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів 
ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«КРЕмЕНЧУцЬКИй ЗАВод мЕТАЛЕВИХ ВИРоБІВ»
31 березня 2017 року відбулися річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТА-
ЛЕВИХ ВИРОБІВ». На Зборах зареєструвались акціонери, їх представники 
у кількості 5 осіб. Для участі в голосуванні зареєструвались акціонери, які 
виконали вимоги законодавства та уклали договір про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах, їх представники у кількості 5 осіб, що представляли 
94,87 відсотка від загального числа голосуючих акцій Товариства, які при-
ймались до визначення кворуму. 
№
п/п

Питання порядку 
денного

Підсумки голосування

1. Обрання лічильної 
комісії річних загальних 
зборів Товариства. 

За підсумками голосування прийняте 
рішення: 
1.1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х 
осіб: Михайлова Г.М., Брусило І.І., 
Харитонова О.С.

2. Затвердження рішення 
Наглядової ради, щодо 
порядку та способу 
засвідчення бюлетенів 
на річних загальних 
зборах Товариства.

За підсумками голосування прийняте 
рішення: 
2.1. Затвердити рішення Наглядової ради, 
щодо порядку та способу засвідчення 
бюлетенів на річних загальних зборах 
Товариства.

3. Прийняття рішень з 
питань порядку 
проведення річних 
загальних зборів 
Товариства.

За підсумками голосування прийняте 
рішення: 
3.1 Доповіді – до 20 хв., виступи – до 10 
хв., перерва – за рішенням голови річних 
загальних зборів Товариства, до 20 хв.
3.2. Зміна черговості розгляду питань 
порядку денного (порядок розгляду) - за 
рішенням голови річних загальних зборів 
Товариства.

4. Розгляд звіту директора 
за результатами 
фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 
2016р. та прийняття 
рішення за наслідками 
його розгляду. Затвер-
дження річного звіту 
Товариства (затверджен-
ня річної фінансової 
звітності) за 2016р.

За підсумками голосування прийняте 
рішення: 
4.1. Звіт директора за результатами 
фінансово - господарської діяльності 
Товариства за 2016р. затвердити. 
Директору розробити та реалізувати заходи 
по усуненню недоліків, визначених 
Зборами. Заходи надати Наглядовій раді 
до 01.06.2017р. та доповісти про їх 
виконання на наступних Зборах.
4.2. Затвердити річний звіт 
Товариства (затвердити річну фінансову 
звітність) за 2016р., викладені у звіті 
директора та у звіті і висновку Ревізійної 
комісії.

5. Розгляд звіту Наглядової 
ради за результатами 
фінансово - господар-
ської діяльності 
Товариства за 2016р. та 
прийняття рішення за 
наслідками його 
розгляду.

За підсумками голосування прийняте 
рішення: 
5.1. Звіт Наглядової ради за результатами 
фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016р. затвердити, 
директору розробити та реалізувати заходи 
по усуненню недоліків, визначених у звіті 
Наглядової ради.

6. Розгляд звіту та 
висновку Ревізійної 
комісії за підсумками 
фінансово - господар-
ської діяльності 
Товариства за 2016р. та 
прийняття рішення за 
наслідками їх розгляду.

За підсумками голосування прийняте 
рішення: 
6.1. Звіт та висновок Ревізійної комісії за 
підсумками фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016р. затверди-
ти, директору розробити та реалізувати 
заходи по усуненню недоліків, визначених у 
звіті та висновку Ревізійної комісії.

7. Затвердження порядку 
розподілу прибутку, 
погашення збитків 
Товариства.

За підсумками голосування прийняте 
рішення: 
7.1. За підсумками фінансово-господарської 
діяльності Товариства в 2016 році затверди-
ти збитки у розмірі 266'721,29 грн. Затверди-
ти наступний порядок погашення збитків 
Товариства за 2016 рік: суму збитків у 
розмірі 266'721,29 грн. - за рахунок 
нерозподіленого прибутку минулих років.
7.2. Затвердити розподіл прибутку 
Товариства за минулі роки у розмірі 
266'721,29 грн. – на погашення збитків 
Товариства за підсумками фінансово-
господарської діяльності в 2016 році.

8. Про внесення змін до 
Статуту Товариства.

За підсумками голосування прийняте 
рішення: 
8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту 
ПАТ «КрЗМВ», шляхом викладення його в 
новій редакції.
Право підпису Статуту Товариства 
доручити директору ПАТ «КрЗМВ».

9. Припинення повнова-
жень членів Ревізійної 
комісії Товариства.

За підсумками голосування прийняте 
рішення: 
9.1. Припинити, з моменту прийняття 
рішення, повноваження членів Ревізійної 
комісії Товариства.

10. Обрання членів 
Ревізійної комісії 
Товариства.

За підсумками голосування прийняте 
рішення: 
10.1. Обрати членів Ревізійної комісії у 
складі: Міхоль Ірина Павлівна, Писаренко 
Наталія Сергіївна.

директор ПАТ «КрЗмВ» (підпис) о.І. Нікіфоров

ШАНоВНИй АКцІоНЕР!

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА СТРАХоВА 

КомПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА 
ІНШУРАНС ГРУП» 

Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 44
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (надалі - Товариство) по-
відомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про про-
ведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збо-
ри»), які відбудуться 10 травня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. 
Глибочицька, буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс ПрАТ «УСК 
«КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»).

Реєстрація акціонерів проводиться з 10.30 годин до 10.55 годин. 
Початок Загальних зборів об 11.00 годині. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-

гальних зборах 28 квітня 2017 року (станом на 2400) .
ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на Загальних зборах.
3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
4. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного 

розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок до-
даткових внесків.

5. Про приватне розміщення акцій(із зазначенням осіб, які є учасниками 

такого розміщення).
6.Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надають-

ся повноваження щодо організації та проведення приватного розміщення 
акцій Товариства.

7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються по-
вноваження. щодо організації та проведення приватного розміщення акцій 
Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою –  
http://kniazha.com.ua. 

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та 
довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати прове дення Загальних зборів Товариства акціонери мають можли-
вість ознайо ми тися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку ден ного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ,  
вул. Глибочицька, буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс ПрАТ «УСК 
«КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП») у робочі дні, робочий час з 10-00 го-
дин до 16-00 годин. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх 
проведення за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 44, кімната пере-
говорів (Головний офіс ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»). 
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 
заступник Голови Правління Товариства - Ільюшин Олег Олександрович.

Телефон для довідок: (044)207-72-72
Уповноважений Наглядовою радою
Голова Правління 
ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» д.о. Грицута
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Повідомлення 
про внесення змін до порядку денного 
чергових загальних зборів акціонерів: 

до уваги акціонерів ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИй доСЛІдНо-
мЕХАНІЧНИй ЗАВод» (код ЄдРПоУ 01033390), місцезна-
ходження: 16600, Україна, Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський 
шлях, 56) за рішенням Наглядової ради Товариства повідомляє про вне-
сення змін до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів,які 
відбудуться 19 квітня 2017 р. о 11-00 годині за адресою: 16600, Украї-
на, Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський шлях, 56, актовий 
зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річ-
них Загальних зборах акціонерів - 12 квітня 2017р.

Внести зміни та доповнити питання №1: 
1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної 

комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, 
строку дії її повноважень, обрання персонального складу лічильної комісії 
Товариства та надання їй повноважень щодо засвідчення бюлетенів для 
голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування цих Загальних 
зборів.

Реєстрація учасників Річних Загальних зборів акціонерів буде здійсню-
ватися 19 квітня 2017р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 55 хв. за адресою:16600, 
Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський шлях, 56, другий поверх, акто-
вий зал.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Річних Загальних збо-
рів акціонерів:

- до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів – за місцезна-
ходженням ПАТ «НОМЗ»: Україна,16600, Чернігівська обл., м. Нiжин, 
вул.  Носівський шлях, 56, актовий зал.

- у день проведення Річних Загальних зборів акціонерів: за місцем їх 
проведення 16600, Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський шлях, 56, 
актовий зал. другий поверх, актовий зал. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами: Аушев С.М. Довідки за тел./факс: (03641)5- 17-04.

Наглядова рада ПАТ «НомЗ»

РІЧНА ІНфоРмАцІЯ
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «КИЇВ-
мІСЬКГоЛоВПоСТАЧ», 
код за ЄДРПОУ 04542755, вул.
Святошинська, буд.3, м.Київ, 
03115, (044) 2788420

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

05.04.2017

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

www.kggsnab.kiev.ua

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Юрхолдінг-Аудит», код 
за ЄДРПОУ 32736376

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 21.04.2016 року. 
Кворум зборів: 99,75% до загальної кількості голосів. Перелік питань, 
що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-
ства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
Товариства за 2015 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства за 2015 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2015 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 
рік.
10. Про прийняття рішення про попереднє схвалення Товариством 
значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, які 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення 
Зборів акціонерів Товариства, встановлення граничної сукупної вартості 
таких правочинів та надання повноважень директору на укладення та 
підписання від імені Товариства будь-яких договорів та документів на їх 
виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Результати розгляду питань порядку денного: З усіх питань порядку 
денного рішення прийняті.
6. Інформація про дивіденди. За звітний період дивіденди не виплачува-
лись.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 23635 26128
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8 385
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 14924 13690
Сумарна дебіторська заборгованість 8697 11918
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 122
Власний капітал 4417 3895
Статутний капітал 1423 1423
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2994 2472
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 19218 22233
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
 акцію (грн)

0,09 -0,03

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

0,09 -0,03

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5692295 5692295
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

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 АКцІоНЕР-
НЕ ТоВАРИСТВо 
«НАТУРфАРм», код за 
ЄДРПОУ 24930169, вул.Лісна, 
буд.30А, м.Київ, 04075,
(044) 431-84-31

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

31.03.2017

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

http://www.naturpharm.kiev.ua/

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "БIЛоцИНК", 
19406472, 09154, Київська обл., 
Бiлоцеркiвський р-н, с.Мала Сквирка, 
вул.Городиська, 04563-2-56-41

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

06.04.2017

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

www.belotzink.ru



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №67, 7 квітня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

72

РІЧНА ІНфоРмАцІЯ за 2016р.
емітента цінних паперів 

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО», код за ЄДРПОУ 
00957040, вул.Горького, 1, м.Бобровиця, 
Чернiгiвська область, 17400, Україна, 
(04632) 2-31-58

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

06.04.2017

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

http://bobrovica-hpp.emit.com.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора – фізичної осо-
би - підприємця), якою прове-
дений аудит фінансової звіт-
ності

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Венгер і Партнери», 
код за ЄДРПОУ 36852079

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата про-
ведення: 21.04.2016 року. Кворум зборів: 99,98% до загальної кількості голо-
сів. Перелік питань, що розглядалися на зборах:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. Обрання лічиль-
ної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря Зборів.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяль-
ності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту.
4. Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2015 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту (річних фінансових результатів) Товариства за 
2015 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 
рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
8. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товари-
ства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Нагля-
дової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам На-
глядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів із членами Наглядової ради Товариства.

12. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товари-
ства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства.
15. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та 
правочинів, щодо яких є заінтересованість та надання повноважень виконав-
чому органу на укладення та підписання від імені Товариства будь-яких догово-
рів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством таких 
правочинів. 
16. Про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо яких є 
заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 
дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення граничної сукуп-
ної вартості таких правочинів та надання повноважень виконавчому органу на 
укладення та підписання від імені Товариства будь-яких договорів та докумен-
тів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів. 
Особи, що подавали пропозиції допереліку питань порядку денного: пропози-
цій до порядку денного не подавалось.
Результати розгляду питань порядку денного:
З усіх питань порядку денного рішення прийняті.
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди за звітний період не виплачува-
лись..

ІІ. основні показники  фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звіт-
ний

попередній

Усього активів 60216 108315
Основні засоби (за залишковою вартістю) 37136 18331
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 253 1716
Сумарна дебіторська заборгованість 17351 73280
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 9
Власний капітал 15321 7354
Статутний капітал 129 129
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 185 1160
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 4690 1181
Поточні зобов'язання і забезпечення 40205 99780
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -7,27 -5,33
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-7,27 -5,33

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 516712 516712
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «БоБРоВИцЬКЕ ХЛІБоПРИймАЛЬНЕ ПІдПРИЄмСТВо»

Уточнення до повідомлення про проведення річних загальних збо-
рів акціонерів ПрАТ«СК«дЕЛЬфІН» надрукованого у № 57 «Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 24 бе-
резня 2017 року.
до УВАГИ АКцІоНЕРІВ ПрАТ «СК «дЕЛЬфІН», код ЄдРПоУ 37578988, 

61002, м. Харків, вул. мироносицька, буд.46А
Наглядова рада ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» у зв’язку з пропозицією акціоне-

ра внести зміни до порядку денного Загальних зборів ПрАТ«СК «ДЕЛЬ-
ФІН», які відбудуться 27 квітня 2017 року о 10.00 за адресою: Україна, 

м.  Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Голови Правління, повідо-
мляє, що в зв’язку з технічною помилкою в проекті порядку денного, а саме: 
двічі повторюється пункт 11, внесено відповідні зміни в нумерації питань 
порядку денного та визначено загальну кількість питань 19 (дев’ятнадцять) 
замість 18 (вісімнадцять) в порядку денному річних Загальних Зборів акці-
онерів, які відбудуться 27 квітня 2017 року. Зміни до змісту питань порядку 
денного не вносились.

Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» _____ Поколодний В.В.

ШАНоВНІ АКцІоНЕРИ
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «СТРА-

ХоВА КомПАНІЯ «ЕйГоН ЛАйф УКРАЇНА»!Наглядова Рада 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙ-
ГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» (надалі - Товариство) код ЄДРПОУ: 32310874, місцезна-
ходження: м. Київ, вул. Іллінська, 8, 3-й під’їзд, відповідно до Закону України 
«Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року №514-VI із змінами і до-
повненнями (далі – Закон), повідомляє, що позачергові Загальні Збори Акціоне-
рів Товариства (надалі – Загальні збори), відбудуться 10 травня 2017 року об 
15.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під. 3, пов. 3, зал засідань 
«Амстердам».

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо:
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про затвердження Передавального акта;
3. Про затвердження Договору про приєднання;
4. Про обрання уповноважених осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» на здій-
снення подальших дій щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» шляхом 
приєднання.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити з 14.00 
до 14.45 у день скликання Загальних зборів за вищезазначеною адресою. Пе-
релік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складається на 
24.00 28.04.2017. При здійснені процедури реєстрації учасників Загальних 
зборів кожний акціонер повинен при собі мати документи, що посвідчують осо-
бу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цьо-
го мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, 
яка оформлена згідно з чинним законодавством. Адреса веб-сайта Товари-
ства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до порядку денного: http://aegon.ua/ua/.Акціонери можуть 
ознайомитися з усіма документами та інформацією, пов’язаними з вищезазна-
ченим порядком денним загальних зборів акціонерів в офісі: м. Київ, вул. Іллін-
ська , 8 під. 3 пов. 3 та/або шляхом надіслання запиту електронною поштою на 
електронну адресу: Legal@aegon.ua, та/або на веб-сайті http://aegon.ua/ua/.
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документа-
ми – Голова комісії з припинення Власенко Андрій Леонідович.Тел. для дові-
док (044) 590-44-66.Наглядова Рада Товариства
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «СКІФ»
2. Код за ЄДРПОУ: 02972339
3. Місцезнаходження: 19400 Україна, Черкаська область, Корсунь-

Шевченкiвський район, місто Корсунь-Шевченківський, вулиця 1 Травня, 
будинок 4

4. Міжміський код, телефон та факс: (04735) 2-03-02, 2-03-02
5. Електронна поштова адреса: 02972339@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СКІФ» протокол № 1 від 

04.04.2017 року, припинено повноваження Наглядової ради Товариства 
(підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання На-
глядової ради Товариства), а саме: Голови Наглядової ради Селiверстова 
Анатолiя Євгенiйовича, згоди посадової особи на розкриття інформації 
щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціонером, розмір 
пакета акцій, який належить особі 24,959609 % від статутного капітала То-
вариства. Особа перебувала на посаді з 04.04.2014 року по 04.04.2017 
року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СКІФ» протокол № 1 від 
04.04.2017 року, припинено повноваження Наглядової ради Товариства 
(підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання На-
глядової ради Товариства), а саме: Члена Наглядової ради Оберемка 
Олександра Федоровича, згоди посадової особи на розкриття інформації 
щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціонером, розмір 
пакета акцій, який належить особі 10,473733 % від статутного капітала То-
вариства. Особа перебувала на посаді з 04.04.2014 року по 04.04.2017 
року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СКІФ» протокол № 1 від 
04.04.2017 року, припинено повноваження Наглядової ради Товариства 
(підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання На-
глядової ради Товариства), а саме: Члена Наглядової ради Шкурат Вален-
тини Леонiдiвни, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо пас-
портних даних не отримано. Посадова особа є акціонером, розмір пакета 
акцій, який належить особі 0,159964 % від статутного капітала Товариства. 
Особа перебувала на посаді з 04.04.2014 року по 04.04.2017 року. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради Товариства, Загальними зборами акціонерів ПрАТ «СКІФ» протокол 
№ 1 від 04.04.2017 року прийнято рішення обрати Наглядову раду у складі: 
Члена Наглядової ради Селiверстова Анатолiя Євгенiйовича, згоди поса-
дової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. 
Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 
24,959609 % від статутного капітала Товариства. Строк, на який обрану 
особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: президент. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради Товариства, Загальними зборами акціонерів ПрАТ «СКІФ» протокол 
№ 1 від 04.04.2017 року прийнято рішення обрати Наглядову раду у складі: 
Члена Наглядової ради Оберемка Олександра Федоровича, згоди посадо-
вої особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. 
Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 
10,473733 % від статутного капітала Товариства. Строк, на який обрану 
особу -3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти ро-
ків: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради Товариства, Загальними зборами акціонерів ПрАТ «СКІФ» протокол 
№ 1 від 04.04.2017 року прийнято рішення обрати Наглядову раду у складі: 
Члена Наглядової ради Шкурат Валентину Леонiдiвну, згоди посадової осо-
би на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова 
особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,159964 % 
від статутного капітала Товариства. Строк, на який обрану особу -3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: майстер ви-
робництва. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради Товариства ПрАТ «СКІФ» від 04 квітня 2017 
року (Протокол № 1 засідання Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» від 04.04.2017 
року) припинено повноваження Голови Правління Биченка Сергiя 
Анатолiйовича (підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінчен-
ням терміну обрання виконавчого органу Товариства-Правління),згоди по-
садової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отрима-
но. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 
0,239946 % від статутного капітала Товариства. Особа перебувала на по-
саді з 04.04.2014 року по 04.04.2017 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради Товариства ПрАТ «СКІФ» від 04 квітня 2017 
року (Протокол № 1 засідання Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» від 04.04.2017 
року) припинено повноваження Члена Правління Уточкiної Марiї Андрiївни 
(підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну об-
рання виконавчого органу Товариства-Правління), згоди посадової особи 
на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова 
особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,159964 % 
від статутного капітала Товариства. Особа перебувала на посаді з 
04.04.2014 року по 04.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради Товариства ПрАТ «СКІФ» від 04 квітня 2017 
року (Протокол № 1 засідання Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» від 04.04.2017 
року) припинено повноваження Члена Правління Гурової Iрини Миколаївни 
(підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну об-
рання виконавчого органу Товариства-Правління), згоди посадової особи 
на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова 
особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 6,294909 % 
від статутного капітала Товариства. Особа перебувала на посаді з 
04.04.2014 року по 04.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради Товариства ПрАТ «СКІФ» від 04 квітня 2017 року 
(Протокол № 1 засідання Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» від 04.04.2017 року) 
обрано Головою Правління Биченка Сергiя Анатолiйовича, згоди посадової осо-
би на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова осо-
ба є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,239946 % від статут-
ного капітала Товариства. Строк, на який обрану особу - 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради Товариства ПрАТ «СКІФ» від 04 квітня 2017 
року (Протокол № 1 засідання Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» від 04.04.2017 
року) обрано Члена Правління Уточкiну Марiю Андрiївну, згоди посадової 
особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. По-
садова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 
0,159964 % від статутного капітала Товариства. Строк, на який обрану осо-
бу - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради Товариства ПрАТ «СКІФ» від 04 квітня 2017 
року (Протокол № 1 засідання Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» від 04.04.2017 
року) обрано Члена Правління Коваленка Бориса Павловича, згоди поса-
дової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. 
Посадова особа не є акціонером, не володіє часткою статутного капітала 
Товариства. Строк, на який обрану особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: головний інженер. Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради Товариства ПрАТ «СКІФ» від 04 квітня 2017 
року (Протокол № 1 засідання Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» від 04.04.2017 
року) обрано Головою Наглядової ради Селіверстова Анатолія Євгенійови-
ча, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних 
не отримано. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який на-
лежить особі 24,959609 % від статутного капітала Товариства. Строк, на 
який обрану особу -3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п'яти років: президент. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СКІФ» протокол № 1 від 
04.04.2017 року, припинено повноваження Ревізора Касьяненко Олени 
Павлiвни з 04.04.2017 року (підстава для припинення повноважень: в 
зв'язку з затвердженням нової редакціїї Статуту Товариства в якому поса-
да Ревізора не передбачена), згоди посадової особи на розкриття інфор-
мації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціоне-
ром емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Особа 
перебувала на посаді з 04.04.2014 року до 04.04.2017 року. Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

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

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

2. Голова Правлiння Биченко Сергiй Анатолiйович 05.04.2017

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СКІф»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації

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

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

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

2. Код за ЄДРПОУ: 02972339
3. Місцезнаходження: 19400 Україна, Черкаська область, Корсунь-

Шевченкiвський район, місто Корсунь-Шевченківський, вулиця 1 Травня, 
будинок 4

4. Міжміський код, телефон та факс: (04735) 2-03-02, 2-03-02
5. Електронна поштова адреса: 02972339@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власни-
ків акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення 
03 квітня 2017 року ПрАТ «СКІФ» отримано від ПАТ «НДУ» (код за 

ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерного товариства (вх. № 3 від 03.04.2017 року). 
Згідно даних переліку акціонерів ПрАТ «СКІФ» сформованого станом на 
29.03.2017 року (вих. № 127172зв від 30 березня 2017 року), на рахунку 
власника іменних цінних паперів «фізичної особи» відбулися зміни роз-
міру частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмір пакету акцій 
«фізичної особи» становить 130951 штука акцій, кількість голосуючих ак-
цій 130951 штука. Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» до змін 
складав 10,473733 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного 
капiталу та 16,394697 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр 
частки акцiонера пiсля змiни склав 10,473733 % в загальній кількості ак-
цій у вiдсотках до статутного капiталу та 12,082959 % в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй.

03 квітня 2017 року ПрАТ «СКІФ» отримано від ПАТ «НДУ» (код за 

ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерного товариства (вх. № 3 від 03.04.2017 року). 
Згідно даних переліку акціонерів ПрАТ «СКІФ» сформованого станом на 
29.03.2017 року (вих. № 127172зв від 30 березня 2017 року), на рахунку 
власника іменних цінних паперів «фізичної особи» відбулися зміни роз-
міру частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмір пакету акцій 
«фізичної особи» cтановить 312065 штук акцій, кількість голосуючих ак-
цій 312065 штука. Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» до змін 
складав 24,959609 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного 
капiталу та 39,069660 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр 
частки акцiонера пiсля змiни склав 24,959609 % в загальній кількості ак-
цій у вiдсотках до статутного капiталу та 28,794500 % в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй.

03 квітня 2017 року ПрАТ «СКІФ» отримано від ПАТ «НДУ» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерного товариства (вх. № 3 від 03.04.2017 року). 
Згідно даних переліку акціонерів ПрАТ «СКІФ» сформованого станом на 
29.03.2017 року (вих. № 127172зв від 30 березня 2017 року), на рахунку 
власника іменних цінних паперів «юридичної особи» відбулися зміни роз-
міру частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмір пакету акцій 
«юридичної особи» Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-
виробниче підприємство «ІКАР» (код ЄДРПОУ - 25661375, місцезнахо-
дження: 03062, Україна, Київська область, місто Київ, вулиця Естонська, 
будинок 70) становить 275020 штук акцій, кількість голосуючих акцій 
275020 штук. Розмiр частки акцiонера «юридичної особи» до змін скла-
дав 21,996672 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного 
капiталу та 34,431730 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр 
частки акцiонера пiсля змiни склав 21,996672 % в загальній кількості ак-
цій у вiдсотках до статутного капiталу та 25,376327 % в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй.

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

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

2. Голова Правлiння Биченко Сергiй Анатолiйович 04.04.2017

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СКІф»

РІЧНА ІНфоРмАцІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу-
блічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ФIРМА «УМАНЬСПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ-1», 00912511, Украї-
на Черкаська обл. д/н р-н 20300 м. Умань Пролетарська, 5, 0474432549

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2017 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: firma-usmp-1.emitents.net.ua

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «фIРмА «УмАНЬСПЕцмоНТАЖПРоЕКТ-1»

РІЧНА ІНфоРмАцІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу-
блічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УМАНСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА», 03766984, Україна Черкаська обл. 
Уманський р-н 20341 село Кочержинцi Зеленюка, будинок 16А, 04744-3-31-22

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2017 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: siltehnika.at24.com.ua

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УмАНСЬКА СIЛЬГоСПТЕХНIКА»

Річна інформація за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Ватутiнське автотранспортне пiдприємство - 2362», 01350417, 20250, 
Черкаська обл., м. Ватутiне, вул. Транспортна,2. (04740) 6 - 24 - 11; 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 06.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію : atp2362.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВАТУТIНСЬКЕ АВТоТРАНСПоРТНЕ ПIдПРИЄмСТВо - 2362»

Річна інформація за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо «ЧЕРКАСИ ПРЕС-дРУК», 30413634, 18022,Черкаська обл, м. Чер-
каси, вул. Вербовецького, буд. 1 а, (0472) 45-02-71,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 06.04.2017;

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

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЧЕРКАСИ ПРЕС-дРУК»
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ПоВІдомЛЕННЯ
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«ТАС» (надалі – «Товариство»), код ЄДРПОУ: 30929821, місцезнаходжен-
ня: м. Київ, проспект Перемоги, 65, повідомляє про проведення позачер-
гових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збо-
ри»).

Загальні збори відбудуться 10 травня 2017 року об 11.00 год. за адре-
сою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 6-й поверх, кімн. 2.

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо: 
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про затвердження Передавального Акта.
3. Про затвердження Договору про приєднання.
4. Про випуск акцій Товариства з метою конвертації акцій ПРАТ «СК 

«ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», що припиняється внаслідок приєднання, в акції 
Товариства.

5. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надають-
ся повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) ак-
цій та Звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів для участі у Загаль-
них зборах буде проходити з 10 години 30 хвилин до 10 годин 50 хвилин у 
день проведення Загальних зборів за вищезазначеною адресою. Дата 

складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних збо-
рах: 28.04.2017 року станом на 24.00 годину. При здійснені процедури реє-
страції учасників Загальних зборів кожний акціонер повинен при собі мати 
документи, що посвідчують особу. Для довіреної особи (представника) ак-
ціонера необхідно додатково до цього мати довіреність на право представ-
ляти акціонера на Загальних зборах, яка оформлена згідно з чинним за-
конодавством. 

Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного (про-
екту порядку денного): www.taslife.com.ua.

Акціонери, під час підготовки до Загальних зборів, можуть ознайомити-
ся з усіма матеріалами, документами та інформацією, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезна-
ходженням Товариства (м. Київ, проспект Перемоги, 65, корпус «Б»,  
4-й поверх, кімната №468) кожного робочого дня з 09.00 до 18.00 години. 
Крім того, акціонери матимуть змогу ознайомитися з вказаними документа-
ми у день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з до-
кументами – Голова Правління Товариства Власенко Андрій Леонідович.

Тел. для довідок (044) 507-07-09

Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СТРАХоВА КомПАНІЯ «ТАС» 

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ВIдКРИТЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо СПЕцIАЛЬНоГо ЛIСоВоГо мАШИ-
НоБУдУВАННЯ «ЖИТомИРСПЕцЛIСмАШ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00991284
3. Місцезнаходження: 10029 м. Житомир, вул. Східна, 80
4. Міжміський код, телефон та факс: 0412-36-72-89, 0412-36-72-89
5. Електронна поштова адреса: lesmash@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://lesmash.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-

пери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих ак-
цій

ІІ. Текст Повідомлення 
Вiдкрите акцiонерне товариство спецiального лiсового машинобуду-

вання «Житомирспецлiсмаш» (далі-Товариство) повідомляє, що відповід-
но до інформаційної довідки, станом на 31.12.2016р. (дата складання 
03.04.2017р.), отриманої 05.04.2017р. від ПАТ «Національний депозитарій 
України», відбулися зміни на рахунках власників акцій, якім належить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій. Дата обліку відсутня. Розмір частки 
акціонера-фізичної особи до зміни розміру пакета акцій складав: загальна 
кількість акцій 293124 шт., голосуючих акцій 293124 шт., 26,975% до ста-
тутного капіталу та 33,25% голосуючих акцій. Розмір частки акціонера -фі-
зичної особи після зміни розміру пакета акцій складає: загальна кількість 
акцій 0 шт., голосуючих акцій 0 шт., 0 % до статутного капіталу та 0 % в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

Вiдкрите акцiонерне товариство спецiального лiсового машинобу-
дування «Житомирспецлiсмаш» (далі-Товариство) повідомляє, що від-
повідно до інформаційної довідки, станом на 31.12.2016р. (дата скла-
дання 03.04.2017р.), отриманої 05.04.2017р. від ПАТ «Національний 
депозитарій України», відбулися зміни на рахунках власників акцій, 
якім належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. Дата обліку від-
сутня. Розмір частки акціонера-юридичної особи Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «TURKUS GROUP» (код 0000127057) до зміни 
розміру пакета акцій складав: загальна кількість акцій 0 шт., голосую-
чих акцій 0 шт., 0 % до статутного капіталу. Розмір частки акціонера 
-юридичної особи ТОВ «TURKUS GROUP» (код 0000127057) після змі-
ни розміру пакета акцій складає: загальна кількість акцій 293124 шт., 
голосуючих акцій 293124 шт., 26,975 % до статутного капіталу та 33,25% 
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. Керуючий санацією  Шкляр о.С.
05.04.2017

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів за 2016 рік
І. основні відомості про емітента

1. ПУБЛІЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
ЛЬВIВСЬКИй ЗАВод ШТУЧНИХ АЛмАЗIВ I АЛмАЗ-
НоГо ІНСТРУмЕНТУ, 00222284, Б.Хмельницького , 116, м.Львiв, 
Личаківський, Львiвська область, 79024, Україна, (032)2320633

2. Розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії : 06.04.2017р. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію : http://almazinstrument.pat.ua 

4. Аудит фінансової звітності проведений АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ 
«Кронос» , індивідуальний код : 21444899

5. Інформація про загальні збори : Дата проведення: 20.04.2016 року. 
Кворум зборів: 94.112% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загалбних зборах, розміщено у газеті «Бюллетень.Цінні 
папери України» № 35 від 25.02.2016 року і в мережі Інтернет на власному 
сайті : http://almazinstrument.pat.ua і загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії 25 лютого 2016 року . Усі питання що розглядались на збо-
рах згідно порядку денного були прийняті одноголосно.

Наглядова рада(протокол №2 від 22.02.2016 р.)ініціювала проведення 
ЧЕРГОВИХ загальних зборів акціонерів і подавала пропозиції до переліку 
питань порядку денного. Загальні збори відбулися.

6. Дивіденди не виплачувались , так як на зборах було прийнято рішен-
ня : «Дивіденди не виплачувати а направити на розвиток виробництва і 
соціальні потреби.»
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

Звітний Поперед.
Усього активів 7692 8492
Основні засоби (за залишковою вартістю) 740 911
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3983 3921
Сумарна дебіторська заборгованість 1921 2031
Грошові кошти та їх еквіваленти 463 94
Власний капітал 6448 6474
Статутний капітал 1000 1000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5448 5474
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1244 2018
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.0013 0,0076
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.0013 0,0076

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 20002000 20002000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду

0 0

Голова правління ___________ Семашкевич Г.Я.
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до ВІдомА АКцІоНЕРІВ

ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «ВТоРИННІ РЕСУРСИ»,

Публічне акціонерне товариство «ВТОРИННІ РЕСУРСИ» (код 
ЄДРПОУ 24714951) місцезнаходження: 22501, м. Кіровоград, вул. Ви-
ставочна, 2Г, повідомляє про проведення річних Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства, які відбудуться 16 травня 2017 р. о 12.00 за 
адресою: 22501, м. Кропивницький, вул. виставочна, 2Г, актовий 
зал. Реєстрація акціонерів (їх представників) – з 11.00 до 11.45. Для 
участі в загальних зборах акціонерів акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт, для представників – довіреність. Дата складання пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 10 травня 
2017 р. на 24.00.

проект порядку денного 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загаль-

них зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
5. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2016 рік.
6. Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту наглядової ради.
7. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження звіту і висновків 

ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 
2016 році.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства 

за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням 
вимог, передбачених законом.

10.Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 
2017 рік.

11.Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. За-
твердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
ними.

12.Внесення змін і доповнень до статуту Товариства. Затверджен-
ня статуту Товариства у новій редакції.

13.Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк».
14.Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із АТ 

«Ощадбанк».
15.Укладення значних правочинів з ПАТ «ВТБ БАНК».
16.Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із ПАТ 

«ВТБ БАНК».

17.Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо при-
йняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчиняти-
ся Товариством.

18.Надання попереднього схвалення значних правочинів, що бу-
дуть вчинятися Товариством.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ВТоРИННІ РЕСУРСИ» (тис.грн.)

Найменування показника
період

звітній попере-
дній

Усього активів 95155 124195
Основні засоби 38066 43482
Довгострокові фінансові інвестиції 2405 2405
Запаси 850 1118
Сумарна дебіторська заборгованість 53723 77138
Грошові кошти та їх еквіваленти 111 52
Нерозподілений прибуток -7400 -1036
Власний капітал -3123 3241
Статутний капітал 4277 4277
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 101168 123339
Чистий прибуток (збиток) -3125 -1421
Середньорічна кількість акцій (шт.) 85564215 85534215
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

26 46

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з 
проектом порядку денного річних загальних зборів акціонерів, у ро-
бочі дні з 08.00 до 16.00 за адресою: 22501, м. Кропивницький, вул. 
Виставочна, 2Г, (кабінет зам. генерального директора з безпеки), а 
також в день зборів в місці проведення загальних зборів акціонерів до 
закінчення здійснення реєстрації. Права акціонерів щодо внесення 
пропозицій до проект порядку денного та проектів рішень до пи-
тань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства». Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://www.vtorres.kr.ua/. Посадовою особою, відпові-
дальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є за-
ступник генерального директора Богомолов А.О. 

Телефон для довідок: (0522)56-91-26 
Наглядова рада ПАТ «ВТоРИННІ РЕСУРСИ»

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ». 2. Код за ЄДРПОУ: 
00931767. 3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-28-08, (057) 752-28-08. 
5.  Електронна поштова адреса: registration@emm.kh.ua. 6. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: www.emm.kh.ua. 7. Вид особливої інформації або інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості 
про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення Дата прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення значного правочину - 31.03.2017р.; Назва уповноваженого орга-
ну, що прийняв рішення - Наглядова Рада на підставі пп.7.3.3 Статуту та 
повноважень наданих рішенням загальних зборів акціонерів АТ «ЕЛЕВА-
ТОРМЛИНМАШ» (Протокол № 1010/2016 від 10.10.2016р.), щодо попере-
днього погодження укладання Генеральним директором Товариства зна-
чних правочинів на суму що перевищує 25 відсотків вартості активів 
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, за умови схва-
лення їх предмету та суми Наглядовою Радою; Предмет правочину - по-
ставка товару, а саме: труби та інші профілі з чорних металів; Ринкова вар-
тість майна або послуг, що є предметом правочину - 4 200 000,00 (чотири 
мільйони двісті тисяч) PLN злотих, що за курсом НБУ на 31.03.2017р. скла-
дає - 28 804 398,0 грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності - 77 707 тис.грн.; Співвідношення ринкової вартос-
ті майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 

37,07%; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного право-
чину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціо-
нерного товариства - додаткові критерії Статутом не визначені. 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину - 31.03.2017р.; Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення 
- Наглядова Рада на підставі пп.7.3.3 Статуту та повноважень наданих рі-
шенням загальних зборів акціонерів АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ» (Прото-
кол № 1010/2016 від 10.10.2016р.), щодо попереднього погодження укла-
дання Генеральним директором Товариства значних правочинів на суму 
що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності, за умови схвалення їх предмету та суми 
Наглядовою Радою; Предмет правочину - зміна розміру загальної суми До-
говору оренди приміщень, зміна строку дії Договору (зокрема, укладення 
додаткової угоди до договору оренди № 023416 від 27.05.2016 року); Рин-
кова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 70 000 000, 00 
(сімдесят мільйонів 00 гривень ) грн.; Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності - 77 707 тис.грн.; Співвідношення рин-
кової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках) - 90,08%; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного 
правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом 
акціонерного товариства - додаткові критерії Статутом не визначені.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Генеральний директор Цвікевіч О.А. М.П. 
03.04.2017

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЕЛЕВАТоРмЛИНмАШ»



№67, 7 квітня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

77

Повідомлення про намір придбання значного пакета акцій
Приватного акціонерного сільськогосподарського риболовецько-

промислового товариства «Жовтень»
У відповідності до статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства» 

Дружество с ограничена отговорност «ФИШЕРМАН ИНВЕСТМЕНТС» (ТО-
ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІШЕРМАН ІНВЕСТ-
МЕНТС»), скорочена назва («ФИШЕРМАН ИНВЕСТМЕНТС» ООД) (ТОВ 
«ФІШЕРМАН ІНВЕСТМЕНТС» (єдиний ідентифікаційний код 203192038), 
юридична особа, що належним чином зареєстрована та діє у відповідності 
до законодавства Республіки Болгарія, місцезнаходження: Болгарія, 9700 
м. Шумен, область Шумен, вул. Любен Каравелов,27 (България, гр. Шумен 
9700, област Шумен, ул. Любен Каравелов,27 ), повідомляє про свій намір 
придбати прості іменні акції Приватного акціонерного сільськогосподар-
ського риболовецько-промислового товариства «Жовтень» (ідентифікацій-
ний код 02797907), місцезнаходження: Україна 07323 с. Толокунь, Вишго-

родський район, Київська область (надалі «Товариство»), які існують у 
бездокументарній формі в кількості 13 800 (тринадцять тисяч вісімсот) 
штук. Продавець: EDMONTONE DEVELOPMENTS INC. («ЕДМОНТОН ДЕ-
ВЕЛОПМЕНТС ІНК.») (ідентифікаційний код 685080), юридична особа, що 
належним чином зареєстрована та діє у відповідності до законодавства 
Британських Віргінських островів, місцезнаходження: P.O. Box 3321, Drake 
Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

«ФИШЕРМАН ИНВЕСТМЕНТС» ООД простими іменними акціями При-
ватного акціонерного сільськогосподарського риболовецько-промислового 
товариства «Жовтень» не володіє. Афілійовані особи «ФИШЕРМАН ИН-
ВЕСТМЕНТС» ООД простими іменними акціями Приватного акціонерного 
сільськогосподарського риболовецько-промислового товариства «Жов-
тень» не володіють та не мають наміру їх придбання.

директор «фИШЕРмАН ИНВЕСТмЕНТС»  оод Тончева Е.Є.

ТоВАРИСТВо З оБмЕЖЕНоЮ ВІдПоВІдАЛЬНІСТЮ 
«фІШЕРмАН ІНВЕСТмЕНТС»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента-ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «КоНЕКРЕйНС УКРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ-20013200
3. Місцезнаходження-65049, мiсто Одеса, вул. Фонтанська дорога, 

буд.  16/8, офiс 9, 
4. Міжміський код, телефон та факс-048-786-91-21 048-786-91-22
5. Електронна поштова адреса-Ukraine@konecranes.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-http://www.konecranes.com.ua/
7. Вид особливої інформації-Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

5 квiтня 2017 р. Загальними зборами акiонерiв було прийняте рiшення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: 
значнi правочини продажу, купiвлi, обслуговування кранiв, кранових 
компонентiв та iншого пiдiймально-транспортного обладнання, а також 
банкiвськi правочини (кредитнi, депозитнi, надання банкiвської гарантiї, 
розрахунковi) граничною сукупною вартiстю 3 мiльйони євро без ураху-
вання ПДВ.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 103 248. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах - 103 248.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» -103 248.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - немає.

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

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

2. Найменування посади Плясов Сергiй Вячеславович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 05.04.2017

(дата)

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ СТИЛЬ». 2. Код за ЄДРПОУ: 32565288. 
3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88. 4. Між-
міський код, телефон та факс: (057) 752-27-00, (057) 752-27-95. 5. Електро-
нна поштова адреса: ivina_vv@nowystyl.com.ua. 6. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: www.nowystyl.ua. 7. Вид особливої інформації або інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відо-
мості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення Дата прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів - 31.03.2017р.; Найменування уповно-
важеного органу, що прийняв рішення - одноосібне рішення єдиного акціоне-
ра; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - оренда 

обладнання, зокрема: укладення додаткових угод до Договору оренди облад-
нання № 170007 від 23.12.2016 р. щодо зміни розміру орендної плати, а також 
строку дії договору, інші умови правочину визначаються на розсуд Генераль-
ного директора; Гранична сукупність вартості правочинів - 70 000 000,00 (сім-
десят мільйонів гривень 00 коп.) грн.; Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності - 508 134 тис.грн.; Співвідношення гра-
ничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 13,78%; Загальна кількість 
голосуючих акцій - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстрова-
ні для участі у загальних зборах - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» - 12 862 593 шт. та «проти» - 0, прийняття рішення.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Генеральний директор Івіна В.В. М.П. 
03.04.2017

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«НоВИй СТИЛЬ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НоВИй СТИЛЬ». 2. Код 
за ЄДРПОУ: 32565288. 3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Григорів-
ське шосе, буд.88. 4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-27-00, 
(057) 752-27-95. 5. Електронна поштова адреса: ivina_vv@nowystyl.com.
ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.nowystyl.ua. 7. Вид особливої 
інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення Дата прийняття рішення про надання згоди 
на вчинення значного правочину - 31.03.2017р.; Назва уповноваженого 
органу, що прийняв рішення - одноосібне рішення єдиного акціонера; 
Предмет правочину - зміна розміру загальної суми Договору оренди 
приміщень, зміна строку дії Договору, зокрема: укладення додаткової 
угоди до договору оренди № 023416 від 27.05.2016 року, відповідно до 
якої: загальна сума договору з врахуванням змін за додатковою угодою 
буде становити: 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) гривень, у т.ч. ПДВ 
20 %, строк дії становить до 30.06.2018 року; Ринкова вартість майна 
або послуг, що є предметом правочину - 70 000 000,00 (сімдесят міль-
йонів 00 коп.) грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності - 508 134 тис.грн.; Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках) - 13,78%; Загальна кількість голосуючих акцій - 12 862 593 шт., 
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» - 12 862 593 шт. та «проти» - 0, прийняття рішення; Додаткові кри-
терії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені 
законодавством - цей Договір не підпадає під додаткові критерії для 
віднесення правочину до значного, визначені Статутом акціонерного 
товариства.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Генеральний директор Івіна В.В. 
М.П. 03.04.2017
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійсни-

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

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

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ПРИКАРПАТ-
ТЕХРЕСУРСИ», 00275866Івано-
Франківська , д/н, 76007, Iвано-Франкiвськ, 
Гетьмана Сагайдачного,48д (0342)67744,

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

05/04/2017

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

smida

До уваги акціонерів ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВА-
РИСТВА «ЗАПоРІЖЖЯоБЛЕНЕРГо» (далі – Товариство)

код 00130926
місцезнаходження Товариства: 

69035, Україна, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів,14
Повідомляємо Вас про зміни до проекту порядку денного річних за-

гальних зборів ПАТ «Запоріжжяобленерго», які відбудуться 18 квітня 2017 
року о 10.00 за адресою: м.Запоріжжя, бульвар Вінтера, 16 «Палац культу-
ри енергетиків» (концертна зала), шляхом включення нових питань:

14. Прийняття рішення про припинення виконання обов’язків генераль-
ного директора Товариства.

15. Обрання виконуючого обов’язки генерального директора Товариства.
Первісна публікація про проведення 18.04.2017р. річних загальних збо-

рів ПАТ «Запоріжжяобленерго» у бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 50 від 
15.03.2017р.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: www.zoe.com.ua.

Наглядова рада ПАТ «Запоріжжяобленерго»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента.

Загальні відомості.1. Повне найменування емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Чорткiвський сирзавод»2. Код за ЄДРПОУ: 
00447209. 

3. Місцезнаходження: 48500, Тернопiльська область,мiсто Чорткiв, ву-
лиця Копичинецька, 130 4. Міжміський код, телефон та факс: 0355226237, 
26236.5. Електронна поштова адреса: 00447209@afr.net.ua.6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: chortkivcur.afr.net.ua.7. Вид особливої інформації: Ві-
домості про зміну типу акціонерного товариства.II. Текст повідомлення. 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2017 р. прийнято 
рiшення про змiну типу товариства з вiдкритого на приватне. Повне найме-
нування акцiонерного товариства до змiни типу товариства - Вiдкрите 
акцiонерне товариство «Чорткiвський сирзавод». Повне найменування 
акцiонерного товариства пiсля змiни типу товариства - Приватне акцiонерне 
товариство «Чорткiвський сирзавод». Дата державної реєстрацiї 
вiдповiдних змiн про Товариство, що мiстяться в ЄДР — 06 квiтня 2017 
року..III. Підпис.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Директор Арутюнян Арам 
Ванiкович.

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЧоРТКIВСЬКИй СИРЗАВод»

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

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

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «УКРАЇН-
СЬКИй БУдІВЕЛЬНо - 
ІНВЕСТИцІйНИй БАНК»

Код за ЄДРПОУ: 26547581
Місцезнаходження: 01133 м.Київ, б-р Л.Українки, 30-В 
Міжміський код, телефон та факс (044) 3643490, 4940228
Електронна поштова адреса: shymanskats@ubib.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформаціїї

http://ubib.com.ua/ua/root_pro_
bank/informatsiya_pro_emitenta.
html

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

ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалі - Банк) 

06.04.2017 р. прийнято рішення надання попередньої згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які будуть вчинятись Банком протягом не більш як одного 
року з дати прийняття цього рішення за операціями з розміщення депозитних 
сертифікатів Національного банку України, ринкова вартість яких перевищує 

двадцять п’ять відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансо-
вої звітності Банку. Гранична сукупність вартості значних правочинів не пови-
нна перевищувати 10 млрд. грн., а вартість кожного вчиненого такого право-
чину не повинна перевищувати 300 млн.грн.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: опе-
рації з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України 
відповідно до Генерального (их) договору (ів);

Гранична сукупність вартості значних правочинів не повинна переви-
щувати 10 млрд. грн., а вартість кожного вчиненого такого правочину не 
повинна перевищувати 300 млн. грн.

Вартість активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності 
(2016 р.) - 504,2 млн.грн.;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках) - 1983,34%;

Загальна кількість голосуючих акцій - 11302 шт.; кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 11302 шт, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» - 11302 шт.; «проти» прийняття 
рішення – 0 шт.

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

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

Голова правління
АТ «Укрбудінвестбанк»  В.П.Качуровський
М.П.  06.04.2017 

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «РІВ-
НЕСІЛЬмАШ» (Код за ЄдРПоУ 00728380) Місцезнаходження: 
35331, Україна, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Квасилів, вул. Інду-
стріальна, буд. 6. повідомляє, що в оголошенні про скликання загальних 
зборів акціонерів ПАТ «Рівнесільмаш», опублікованому в бюлетні «Відо-
мості НКЦПФР» № 56 від 23.03.2017, допущено технічну помилку в Осно-
вних показниках фінансово-господарської діяльності підприємства за 
2016 рік. 

Наступну інформація вважати вірною:
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
за 2016 рік (тис. грн.)

№ п/п Найменування показника

Період

Звітний 
2016 р.

Попере-
дній 2015 

р.
1 Усього активів 100306 79615
2 Основні засоби 97696 72768

3 Довгострокові фінансові інвестиції - -
4 Запаси 1393 3771
5 Дебіторська заборгованість 367 2096
6 Грошові кошти та їхні еквіваленти 85 29
7 Нерозподілений прибуток -107035 -99223
8 Власний капітал в т.ч. 74018 53178
9 Статутний капітал 983 983
10 Довгострокові зобов’язання - -
11 Поточні зобов’язання 2685 5706
12 Чистий прибуток (збиток) (7812) (6800)
13 Середньорічна кількість 

акцій (шт.)
1310006 1310006

14 Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

15 Загальна сума коштів, витрачена 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

16 Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

63 81
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00191193
3. Місцезнаходження 87504, Донецька обл., 

м.Марiуполь, проспект Iллiча, 
будинок 54, блок 4

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(062) 529-23-01, (062) 529-23-01

5. Електронна поштова 
адреса

emz.priemnaya@enakievosteel.com

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

http://emz.metinvestholding.com

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

II. Текст повідомлення
На засiданнi Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» (надалi – Товариство) 
(Протокол №186 вiд 04.04.2017 р.) було прийнято рiшення:

про затвердження припинення повноважень Генерального директора 
Товариства Подкоритова Олександра Леонiдовича. Останнiм робочим 
днем Подкоритова О. Л. на посадi Генерального директора ПРАТ «ЄМЗ» 
визначено «03» квiтня 2017 року.

Дане рiшення прийнято вiдповiдно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства 
та у зв’язку iз закiнченням строку, на який повноваження Подкоритова 
Олександра Леонiдовича на посадi Генерального директора Товариства 

було подовжено вiдповiдно до Рiшення Наглядової ради Товариства № 166 
вiд 25.03.2016 року.

Подкоритов О. Л. перебував на посадi Генерального директора Товари-
ства починаючи з «05» вересня 2006 року по «03» квiтня 2017 року (включ-
но).

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володiє акцiями/часткою в статутному капiталi 

емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. 

про призначення фiнансового директора Товариства Єгорченка Пе-
тра Володимировича виконуючим обов’язки Генерального директора 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКIЄВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» починаючи з «04» квiтня 2017 року та надан-
ня йому усiх повноважень Генерального директора згiдно Статуту Това-
риства. 

Дане рiшення прийнято вiдповiдно до п. 16.10.1.47. Статуту Товариства 
та у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Подкоритова Олександра 
Леонiдовича на посадi Генерального директора Товариства.

Єгорченка П. В. призначено виконуючим обов’язки Генерального дирек-
тора Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа не володiє акцiями/часткою в статутному капiталi 

емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Iншi посади, якi обiймав Єгорченко П.В. протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 2011 р. по 2015 р. - Фiнансовий контролер ПАТ «ЄМЗ»;
- з 2015 року по теперiшнiй час - фiнансовий директор ПРАТ «ЄМЗ».

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 Єгорченко Петро Володимирович
Виконуючий обов’язки 
Генерального директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.04.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
“ЄНАКIЄВСЬКИй мЕТАЛУРГIйНИй ЗАВод”

БУГРИНСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «АГРоТЕХСЕРВІС» 

(код ЄдРПоУ 03760197, місцезнаходження: 35442, Рівненська 
область, Гощанський р-н, с. Бугрин) 

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 26 травня 2017 року о 10-00 год. за місцезнаходженням 
Товариства у актовій залі

Проект порядку денного та проекти рішень по питаннях:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 2. Обран-

ня Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. За-
твердження процедури та регламенту проведення загальних зборів. 
3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
голосування. 4. Звіт директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту директора. 5. Звіт Наглядової ради То-
вариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Наглядової ради. 6. Затвердження річної фінансової звітності та 
балансу Товариства за 2016 рік. 7. Порядок розподілу прибутку та 
покриття збитків Товариства. 8. Відкликання директора. 9. Обрання 
директора Товариства. Затвердження умов трудового контракту з ди-
ректором. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Го-
лови та членів Наглядової ради Товариства. 11. Обрання членів На-
глядової ради Товариства. 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

(тис.грн.)

Найменування показників

період
звітний 2016 

рік
(тис.грн.)

попередній 
2015 рік

(тис.грн.)
Усього активів 223,5 353,1
Основні засоби (залишкова вартість) 223,9 223,9
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - 129,7
Грошові кошти та їх еквівалент 0,2 0,1

Нерозподілений прибуток -29,4 -29,4
Власний капітал 165,6 335,1
Статутний капітал 7,1 7,1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 57,9 18,0
Чистий прибуток 0 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1358 1358
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

1 1

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах акціонерів: 22 травня 2017 року. Реєстра-
ція акціонерів та їх уповноважених представників, які прибудуть для 
участі у Загальних зборах, буде проводитися 26 травня 2017 року з 
09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних збо-
рів. Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати паспорт; 
представникам акціонерів необхідно при реєстрації надати довіре-
ність на право представляти інтереси акціонера на Зборах, оформ-
лену за встановленим порядком згідно чинного законодавства, і до-
кумент, що посвідчує особу, представникам акціонерів-юридичних 
осіб паспорт та документ, який підтверджує повноваження представ-
ника на участь у Загальних зборах від імені акціонера-юридичної 
особи. Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з про-
ектами документів, матеріалами, пов’язаними з проектом порядку 
денного Зборів, у робочі дні з 1000 до 1500 до 25 травня 2017 року за 
місцезнаходженням Товариства у кабінеті директора, у день прове-
дення Загальних зборів – у місці їх проведення. Адреса веб-сайту, на 
якому можна ознайомитись з документами щодо порядку денного та 
проектами рішень: http://agrotekhservis.in-ten.com Відповідальний за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Троян-
чук І.М. т.(097) 823-67-95.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «ЕСмА»
2. Код за ЄДРПОУ 01267886
3. Місцезнаходження 03115, м. Київ, вул. Миколи 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 www.esma.kiev.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 05 квiтня 2017 
року:

Голови Наглядової ради Строгана Анатолiя Васильовича (паспорт серiї 
СО № 754090, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 30 жов-
тня 2001 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, перебував 
на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не 
має.

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 05 квiтня 
2017  року:

Секретаря Наглядової ради Сафонова Максима Едуардовича (паспорт 
серiї СН № 848779, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
15 липня 1998 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, пере-
бував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi зло-
чини не має.

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 
05.04.2017  року:

Члена Наглядової ради Баришевського Олега Олександровича (пас-
порт серiї СН № 357488, виданий Днiпровським РУ ГУ України в м. Києвi  
05 грудня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, пере-
бував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi зло-
чини не має.

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 05 квiтня 
2017  року:

Члена Наглядової ради Шаповалова Володимира Iвановича (паспорт 
серiї СН № 231055, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi 
25 липня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, пере-
бував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi зло-
чини не має.

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 05 квiтня 
2017  року:

Члена Наглядової ради Гулiєва Урфана Рiзван огли (паспорт серiї СК 
475280 виданий Мiським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУ ГУ МВС Украї-

ни в Київськiй областi 8 лютого 1997 року) представника акцiонера При-
ватного акцiонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ», володiє 
97,890569  % статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 1 рiк. Не-
погашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 06 квiтня 2017 року:
Головою Наглядової ради Строгана Анатолiя Васильовича (паспорт 

серiї СО № 754090, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi  
30 жовтня 2001 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, непо-
гашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який 
призначено особу: один рiк. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п'яти рокiв: Голова Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 06 квiтня 2017 року:
Секретарем Наглядової ради Сафонова Максима Едуардовича (пас-

порт серiї СН № 848779, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в  
м. Києвi 15 липня 1998 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, 
непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на 
який призначено особу: один рiк. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 06 квiтня 2017 року:
Членом Наглядової ради Баришевського Олега Олександровича (пас-

порт серiї СН № 357488, виданий Днiпровським РУ ГУ України в м. Києвi  
05 грудня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, непо-
гашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який 
призначено особу: один рiк. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п'яти рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 06 квiтня 2017 року:
Членом Наглядової ради Шаповалова Володимира Iвановича (паспорт 

серiї СН № 231055, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi 
25 липня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, непо-
гашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який 
призначено особу: один рiк. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п'яти рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 06 квiтня 2017 року:
Членом Наглядової ради Гулiєва Урфана Рiзван огли (паспорт серiї СК 

475280 виданий Мiським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУ ГУ МВС Украї-
ни в Київськiй областi 8 лютого 1997 року) представника акцiонера При-
ватного акцiонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ», володiє 
97,890569% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який призначено особу: 
один рiк. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Дирек-
тор ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

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. 06.04.2017
(дата)

Річна інформація ПАТ «ЛЬВIВСЬКИй ЗАВод 
ЗАЛIЗоБЕТоННИХ ВИРоБIВ №2» за 2016 рік

І. основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: 
Публічне акцiонерне товариство «Львiвський завод залiзобетонних виробiв 
№2», 01268101, Польова, 44, Львiв, Личакiвський, Львівська, 79056, 032 
294-03-31 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 07.04.2017 3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://www.
lzzbv2.bfg.lviv.ua/ 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудитор-
ська фірма «Львівський Аудит», 23273456

5. Інформація про загальні збори. 28.04.2016, чергові, відбулись. . По-
рядок денний:

1. Звіт правління про фінансово- господарську діяльність Товариства 
за 2015 рік. 2. Звіт Наглядової ради Товариства . 3. Звіт Ревізійної комісії 
та її висновок щодо річних фінансових звітів та Балансу Товариства за 
2015 рік .4. Затвердження звіту Правління та фінансової звітності Товари-
ства за 2015 рік. Розподіл прибутку Товариства . 5. Розподіл дивідендів за 
2015 рік. 

6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного періоду; За результатами періоду, що переду-

вав звітному ; за простими акціями; за привілейо ваними акціями; за про-
стими акціями; за привілейо ваними акціями Сума нарахованих дивідендів, 
грн; 2320000; 0; 1140000; 0 Нараховані дивіденди на одну акцію, грн; 
1,7548; 0; 0,863; 0 Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн*; 
2133646; 0; 1066321; 0 Дата складення переліку осіб, які мають право на 

отримання дивідендів; 29.04.2016; 12.06.2015; Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахо-
ваних дивідендів на відповідну дату**; Дата (дати) перерахування/відправ-
лення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) пере-
рахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату** У випадку виплати 
акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України 
зазначається сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством 
на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритого в Розра-
хунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках. 

** У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім 
особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати та-
ких виплат.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника; Період ; звітний; попередній Усього активів; 

54209; 48247 Основні засоби (за залишковою вартістю); 3798; 3858 Довго-
строкові фінансові інвестиції; 0; 0 Запаси; 6484; 5886 Сумарна дебіторська 
заборгованість; 715; 381 Грошові кошти та їх еквіваленти; 43150; 38000 
Власний капітал; 51578; 45772 Статутний капітал; 67; 67 Нерозподілений 
прибуток (непокритий збиток); 46911; 41105 Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення; 75; 0 Поточні зобов'язання і забезпечення; 2556; 2475 Чис-
тий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн); 6,5434; 7,019 Скоригова-
ний чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн); 6,5434; 7,019 Се-
редньорічна кількість простих акцій (шт.); 1322101; 1322101 Цінні папери 
власних випусків, викуплені протягом звітного періоду; загальна номіналь-
на вартість;0 ; 0 ; у відсотках від статутного капіталу 0; Загальна сума ко-
штів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періо-
ду 0;0

ПАТ «Львiвський завод залiзобетонних виробiв №2»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента: ПАТ «АТП-2562», за 2016 рік.
Код за ЄДРПОУ 05520388,14007, м. Чернігів, вул. В.Дрозда, 13 телефон: 

(04622) 5-61-81.
Річна інформація розкрита у загальнодоступній інформаційній базі даних 

НКЦПФР 04 квітня 2017 року.
Річна інформація розміщена на сторінці atp-2562.pp.ua в мережі Інтернет 
Аудиторська фірма, якою проведений аудит фінансової звітності : ТОВ 

Аудиторська фірма «Порада», код за ЄДРПОУ 22820910
Загальні чергові збори товариства проведено 27.04.2016 року кворум 

78.56% 
Порядок денний:

1.Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв.
2.Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
3.Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства в2015 роцi. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 4. Розгляд звiту Наглядо-
вої ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгля-
ду звiту Наглядової ради Товариства.5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства 
за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновку 
ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу товариства за 2015 рiк. 
6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.7. Визна-
чення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв за пiдсумками робо-
ти за 2015 рiк. 8. Прийняття рiшення про склад Наглядової ради 
Товариства.9. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиня-
тися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття тако-
го рiшення та надання повноважень на укладання таких правочинiв. 

10.Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства та затвер-
дження Статуту, викладеного в новій редакції.

Всi питання порядку денного розглянутi, за якими прийнятi вiдповiднi 
рiшення. Додатковi питання на розгляд не вносилися.(Затверджено звiт То-
вариства, Наглядової ради,Ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт та баланс Товари-
ства. Збитки за звiтний рiк та попереднi перiоди будуть покритi за рахунок 
прибутку майбутнiх перiодiв).

Дивiденди товариством не нараховувались та не сплачувались.
Основні показники фінансово господарської діяльності емітента. (тис. грн.)

звітний попередній
Усього активів 2748 2877 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2614  2633
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 64 127
Сумарна дебіторська заборгованість 56 92
Грошові кошти та їх еквіваленти 14  25
Власний капітал 1216  1358
Статутний капітал 1746  1746
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3361  -3219
Довгострокові зобов'язання 696  706
Поточні зобов'язання 836  813
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.04  -0.14
Скоригований чистий прибуток на 1 просту 
акцію (грн.)

 -0.04 -0.14

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3491480 3491780
Цінні папери не викупались.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ЛЬВIВЕЛЕКТРомАШ», 13800245, Горо-
доцька, 355, Львiв, Залiзничний, Львівська, 79040, (032) 295-17-76

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2017 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 13800245.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Західаудит»;, 
33539238

5. Інформація про загальні збори: 28.04.2016, чергові
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління Товариства про діяльність у 2013р.-2014 р.-2015р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2013р.- 2014р.-

2015р.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Това-

риства, балансу та звіту про фінансові результати за 2013р.- 
2014р.  -2015р.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку по-
криття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2013р.-2014р.-2015р.

Збори не відбулись через відсутність кворуму
6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 

дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. 

грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 6030 6362
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4848 5003
Довгострокові фінансові інвестиції 184 184
Запаси 365 470
Сумарна дебіторська заборгованість 613 634
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 68
Власний капітал 5482 5831
Статутний капітал 1234 1234
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 80 8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 548 531
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,02 0,0016

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

0,02 0,0016

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4935400 4935400

Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викуплялись.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. основні відомості про емітента

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

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «КоРоП-
СЬКИй ЛЬоНоЗАВод», 
00306360Чернігівська , Коропський, 
16234, с. Вiльне, Заводська, 1 (04656) 
2-17-10,

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

05.04.2017

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

http://kor-lyonozavod.pat.ua/

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

ТОВ «Аудиторсько-консалтингової 
Компанiї «НIЛ», 38054314 

5. Інформація про 
загальні збори

Загальні збори акціонерів 29.04.2016 не відбулись в 
зв’язку з відсутністю кворуму.

6. Інформація 
про дивіденди.

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 109 115
Основні засоби (за залишковою вартістю) 56 63
Довгострокові фінансові інвестиції 45 45
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал -328 -298
Статутний капітал 652 652
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1042 -1012
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 437 414
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.046 -0.20
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.046 -0.20

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 651510 651510
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р.
1. Найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, теле-

фон емітента: ПАТ ТоВАРИСТВо «РIТЕйЛ ГРУП», 33785657, 
01103, Київ, Залiзничне шосе, будинок 57, (044) 206-70-95.2. Дата розкрит-
тя річної інформації у інформаційній базі даних Комісії: 07.04.2017. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет: retail-group.com.ua. 4. Найменування 
аудиторської фірми: ТОВ «АК «Зеллер», 31867227. 5. Інформація про за-
гальні збори: дата 28.04.2016, кворум 89.1049%. На зборах були розглянутi 
всi питання порядку денного та прийнятi по ним вiдповiднi рiшення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника Період
попередній Звітний

Усього активів 2507298.00 2532009.00
Основні засоби (за залишковою вартістю) 764275.00 742345.00
Довгострокові фінансові інвестиції 231 231.00
Запаси 77532.00 75911.00
Сумарна дебіторська заборгованість 263314 305195
Грошові кошти та їх еквіваленти 189063.00 285862.00
Власний капітал -1304661.00 -1482032.00
Статутний капітал 1696.00 1696.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1694119.00 -1896221.00
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1316174.00 1076612.00
Поточні зобов'язання і забезпечення 2495785.00 2937429.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -507.963 -104.742
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1696000 1696000

Річна інформація ПрАТ «Львівм'ясомолпроект» 
за 2016 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Львівм'ясомолпроект», 00452765, пл. Князя Святослава 11, 

Львiв, Залiзничний, Львівська, 79016, (032) 233-04-94
2. Дата розкриттяповного тексту річноїі нформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 07.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: lmmp.com.ua

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЛЬВІВм’ЯСомоЛПРоЕКТ»

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Львiвський лiкеро-горiлчаний завод», 30822837, М. Кордуби,2, 

Львiв, Личакiвський, Львівська, 79024, (032) 293-87-78.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2017 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: lgz.lviv.net

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЛЬВIВСЬКИй ЛIКЕРо-ГоРIЛЧАНИй ЗАВод»

Річна інформація ПрАТ «Аквакон» 
за 2016 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Аквакон», 32569172, вул. Генерала Чупринки, буд.104, кв.3, 

м.Львів, Франківський, Львівська, 79032, (032) 298-97-97
2. Дата розкриття повного тексту річноїі нформації у загально до-

ступній інформаційній базі даних Комісії: 07.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: akvakon.bfg.lviv.ua

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«АКВАКоН»

РІЧНА ІНфоРмАцІЯ 
приватного акціонерного товариства за 2016 рік

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

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ТИСмЕНИцЯ-
РИБА», 25066477, 77408, Івано-
франківська обл., Тисменицький р-н, 
с.Хом’яківка, вул.молодіжна, 2, 
(03436) 2-40-88

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

06.04.2017

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

http://25066477.smida.gov.ua

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Акцiонерне товариство за-
критого типу «Свiтанок», 19327755, -, с. Мiстки, Пустомитiвський, 

Львівська, 81119, (032) 232-42-86
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2017 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: 19327755.infosite.com.ua

АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо ЗАКРИТоГо ТИПУ 
«СВIТАНоК»

РІЧНА ІНфоРмАцІЯ за 2016 рік ПрАТ «Спецмеблі»
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiнерне 
товариство «Спецмеблi», 00273910, Україна Подiльський р-н 04080 
м.Київ Новокостянтинiвська, 1, 044 4257851

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: smebel.informs.net.ua

Генеральний директор  Левицький В.й. 

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СПЕцмЕБЛI»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, 
(044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента емітента
I. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «мІСЬКІ ІНВЕСТИцІЇ»

1.2.Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне това-
риство

1.3. Код за ЄДРПОУ: 32587736
1.4. Місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Лип-

ківського, 45
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-41-01, (044) 585-41-01
1.6. Електронна поштова адреса: misk_invest@security-cb.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.misinvest.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Інформація про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення

05 квітня 2017 року емітент ПрАТ «МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» отримав від 
Центрального депозитарію ПАТ «НДУ» перелік акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 
04.04.2017р., у зв’язку з чим емітенту стало відомо, що

- збільшився розмір пакету акцій у власності акціонера Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Компанії з управління активами «Капітал 
Груп», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурно-
го інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу 
«Капітал-рекорд» (місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 
18/14, код за ЄДРПОУ 32307531, ЄДРІСІ 233672). Розмір частки акціонера 
в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 11,6685%. Розмір 
частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета ак-
цій: 11,7158%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих 
акцій до зміни розміру пакета акцій 11,6759%. Розмір частки акціонера в 

загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій 
11,7258%;

- зменшився розмір пакету акцій у власності акціонера Товариства з об-
меженою відповідальністю «Компанії з управління активами «Капітал 
Груп», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурно-
го інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Нові 
будівельні технології» (місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія 
Хвойки, 18/14, код за ЄДРПОУ 32307531, ЄДРІСІ 233097). Розмір частки 
акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 
40,2135%. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни 
розміру пакета акцій: 39,9639%. Розмір частки акціонера в загальній кіль-
кості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій 40,2446%. Розмір 
частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру 
пакета акцій 39,9949%;

- збільшився розмір пакету акцій у власності акціонера Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Компанії з управління активами «Капітал 
Груп», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурно-
го інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Націо-
нальний капітал» (місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 
18/14, код за ЄДРПОУ 32307531, ЄДРІСІ 233328). Розмір частки акціонера 
в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 19,6539%. Розмір 
частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета ак-
цій: 21,6397%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих 
акцій до зміни розміру пакета акцій 19,6692%. Розмір частки акціонера в 
загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій 
21,6565%.

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

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

Генеральний директор Г.А. Нагаєвська, 05.04.2017р. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АРТЕм-
ПоЛІмЕР» (код за ЄДРПОУ 14316238). Місцезнаходження – 04050,  
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044)483-31-76. Електро-
нна поштова адреса – artempolimer@artem.ua. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет – www.artempolimer.kiev.ua. Вид особливої інформації – відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
2.1. Згідно з рішенням загальних зборів від 05.04.17р. відбулися наступ-

ні зміни в складі посадових осіб:
2.1.1. Достроково припинені повноваження членів наглядової ради, які пе-

ребували на посаді 1 рік: ДАХК «Артем», код ЄДРПОУ 14307699, розмір паке-
та акцій – 50,00014%; Грищенко Марини Анатоліївни, розмір пакета акцій – 
0,00014%; Смаля Станіслава Миколайовича, пакетом акцій не володіє.

2.1.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: Карпенко Антон 
Миколайович - представник акціонера ДАХК «Артем» (код ЄДРПОУ 14307699, 
розмір пакета акцій – 50,00014%), пакетом акцій не володіє, інші посади, які обі-

ймав протягом останніх 5 років – ПАТ «Геркулес» - головний інженер, ДАХК 
«Артем» - заступник директора департаменту, т.в.о. президента Компанії-голови 
правління; Грищенко Марина Анатоліївна, акціонер, розмір пакета акцій – 
0,00014%, інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем», 
віце-президент; Смаль Станіслав Миколайович (представник акціонера ДАХК 
«Артем» (код ЄДРПОУ 14307699, розмір пакета акцій – 50,00014%), пакетом 
акцій не володіє, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – ДАХК «Ар-
тем» - президент Компанії-голова правління, почесний президент.

2.2. Згідно з рішенням наглядової ради від 05.04.17р., в зв’язку з закін-
ченням терміну повноважень, директора Тяжина Олександра Петровича 
переобрано на посаду терміном на 5 років, пакетом акцій не володіє, інших 
посад протягом останніх 5 років не обіймав.

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних 
даних. Рішення загальних зборів не містить обґрунтування змін у персо-
нальному складі посадових осіб.

3. Підпис Директор Тяжин О.П. підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законо-
давством, 05.04.17р. 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Іванківська Пересувна механізована колона №2», 23568074, вул. Полiський 
шлях, 3, смт. Iванкiв, Iванкiвський, Київська, 07201, (04491) 5-18-05  
5-33-92.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2017.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 23568074.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «МВ ГРУПП», 36376656.

5. Інформація про загальні збори: Збори не проводились у зв’язку з від-
сутністю коштів.

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

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 5079 3990
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1709 1831

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1367 509
Сумарна дебіторська заборгованість 913 516
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 250
Власний капітал 3483 3452
Статутний капітал 4087 4087
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-1021 -1052

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1596 538
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,0019 0,0068

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

0,0068 0,0068

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

16349193 16349193

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ІВАНКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА мЕХАНІЗоВАНА КоЛоНА №2»
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Ремонтно-механiчний завод «Модуль», 24592175, 02091, м. Київ, вулиця 
Бориспільська, тел. 044-566-76-71.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2017.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://www.24592175.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Кволiтi Аудит», 33304128.

5. Інформація про загальні збори 
Чергові загальні збори. дата проведення 05.04.2016р. кворум - 

86.8693%.
Питання порядку денного: 1.Про обрання голови та секретаря Загаль-

них зборiв акцiонерiв ПрАТ «РМЗ «Модуль»; 2.Про обрання лiчильної 
комiсiї; 3.Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
наглядової ради ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2015 рiк; 4.Про розгляд та при-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу ПрАТ 
«РМЗ «Модуль» за 2015 рiк; 5.Про розгляд та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту ревiзора ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2015 рiк; 
6.Затвердження рiчного звiту ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2015 рiк; 7.Розподiл 
прибутку i збиткiв ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2015 рiк; 8.Про вiдкликання 
членiв наглядової ради ПрАТ «РМЗ «Модуль»; 9.Про обрання членiв на-
глядової ради ПрАТ «РМЗ «Модуль»;

Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрано Головою 
Зборiв Мiрошника Сергiя Миколайовича та Секретарем Зборiв Воловенко 
Iгоря Михайловича. 2. Обрати Головою лiчильної комiсiї – Гавриленко 
Наталiю Миколаївну та членом лiчильної комiсiї Воловенко Iгоря Михайло-
вича. 3. Затвердити звiт Наглядової ради про фiнансовий стан Товариства 
за 2015 рiк. 4. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 5. Затвердити звiт 
ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. 6. Затвердити рiчний звiт ПрАТ 
«РМЗ «Модуль» за 2015 рiк. 7. Прибуток Товариства за 2015 рiк залишити 
на балансi Товариства, та покрити збитки Товариства за минулi перiоди 
його дiяльностi. 8.У зв’язку з закiнченням строку повноважень членiв на-
глядової ради, вiдкликати наступних членiв наглядової ради: Драгана 
Андрiя Юрiйовича, Вржеща Юрiя Михайловича, ТОВ «Гостиний двiр».  
9. Обрати наступних членiв наглядової ради: Драгана Андрiя Юрiйовича, 
Вржеща Юрiя Михайловича, ТОВ «Гостиний двiр».

Позачергові загальні збори. дата – 26.09.2016р. кворум - 86.8693.
Порядок денний: 1.Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв 

акцiонерiв ПрАТ «РМЗ «Модуль»; 2.Про обрання лiчильної комiсiї; 3.Про 
прийняття рiшення щодо передачi в iпотеку ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ «МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (далi – Банк) не-
житлового примiщення, а саме: корпус №5 – адмiнiстративно виробничий 
(лiт. 1А), заг. пл. 3076,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. 
Бориспiльська, буд.9, що належить на правi приватної власностi Приватно-
му акцiонерному товариству «РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД «МО-
ДУЛЬ», з метою забезпечення виконання зобов’язань ПАТ «МОЛНIЯ» (код 
ЄДРПОУ 05407746, мiсцезнаходження: Київська обл., Баришiвський р-н., 
вул. смт. Баришiвка, вул. Торфяна, буд. 26.) перед Банком щодо вiдкриття 
(вiдновлювального) лiмiту кредитування в розмiрi 6 000 000,00 грн, на строк 

до 12 мiсяцiв (включно), зi сплатою не бiльше 24 % рiчних, на здiйснення 
статутної дiяльностi ПАТ «МОЛНIЯ». 4.Про затвердження основних умов 
правочинiв та визначення уповноваженої особи для їх пiдписання.

Результати розгляду питань порядку деного: 1. Обрати Головою 
Зборiв Драгана Андрiя Юрiйовича та Секретарем Зборiв Воловенко Iгоря 
Михайловича. 2. Обрати Головою лiчильної комiсiї – Гавриленко Наталiю 
Миколаївну та членом лiчильної комiсiї Воловенко Iгоря Михайловича.  
3. передати в iпотеку ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (далi – Банк) нежитлового 
примiщення, а саме: корпус №5 – адмiнiстративно виробничий (лiт. 1А), заг. 
пл. 3076,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспiльська, 
буд.9, що належить на правi приватної власностi Приватному акцiонерному 
товариству «РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ», з метою за-
безпечення виконання зобов’язань ПАТ «МОЛНIЯ» (код ЄДРПОУ 05407746, 
мiсцезнаходження: Київська обл., Баришiвський р-н., вул. смт. Баришiвка, 
вул. Торфяна, буд. 26.) перед Банком щодо вiдкриття (вiдновлювального) 
лiмiту кредитування в розмiрi 6 000 000,00 грн, на строк до 12 мiсяцiв 
(включно), зi сплатою не бiльше 24 % рiчних, на здiйснення статутної 
дiяльностi ПАТ «МОЛНIЯ». 4. затвердити основнi умови правочинiв, якi бу-
дуть укладатися мiж Товариством та ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВА-
РИСТВОМ «МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (далi – Банк) щодо 
передачi в iпотеку Банку нежитлового примiщення, а саме: корпус №5 – 
адмiнiстративно виробничий (лiт. 1А), заг. пл. 3076,2 кв.м., що знаходиться 
за адресою: м. Київ, вул. Бориспiльська, буд.9, що належить на правi при-
ватної власностi Приватному акцiонерному товариству «РЕМОНТНО-
МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ», з метою забезпечення виконання 
зобов’язань ПАТ «МОЛНIЯ» (код ЄДРПОУ 05407746, мiсцезнаходження: 
Київська обл., Баришiвський р-н., вул. смт. Баришiвка, вул. Торфяна, 
буд.  26.) перед Банком щодо вiдкриття (вiдновлювального) лiмiту кредиту-
вання в розмiрi 6 000 000,00 грн, на строк до 12 мiсяцiв (включно), зi спла-
тою не бiльше 24 % рiчних, на здiйснення статутної дiяльностi ПАТ 
«МОЛНIЯ. Уповноважити директора Товариства Ящинського Павла 
Анатолiйовича для пiдписання зазначених правочинiв.

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 попере-

дній
Усього активів 2761 2329
Основні засоби (за залишковою вартістю) 353 384
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Виробничі запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 473 132
Грошові кошти та їх еквіваленти 29 93
Власний капітал -198 -242
Статутний капітал 1682 1635
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

1300 1300

Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 1080 694
Чистий прибуток (збиток) 46 39

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«РЕмоНТНо-мЕХАНIЧНИй ЗАВод «модУЛЬ»

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 «РЕмоНТНо-мЕХАНIЧНИй ЗАВод 
«модУЛЬ»

2. Код за ЄДРПОУ: 24592175
3. Місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Бориспiльська
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-566-76-71 044-566-76-71 
5. Електронна поштова адреса: info@rmz-modul.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.24592175.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Ремонтно-
механiчний завод «Модуль» (Протокол № 05-04/2017 вiд 05 квiтня 2017 року) у 
зв’язку з закінченням строку повноважень припинено повноваження Ревiзора 

ПрАТ «Ремонтно-механiчний завод «Модуль» Нужного Володимира Петровича. 
Нужний В.П. не володiє часткою у статутному капiталi емiтента та йому не на-
лежать акцiї емiтента. У особи відсутня судимість за корисливi та посадовi зло-
чини. Нужний В.П. не надав згоду на розкриття його персональних даних 
(паспортнi дані). Особа перебувала на посадi ревiзора емiтента протягом трьох 
рокiв.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Ремонтно-
механiчний завод «Модуль» (Протокол № 05-04/2017 вiд 05 квiтня 2017 року) 
обрано, строком на три роки, на посаду Ревiзора ПрАТ «Ремонтно-механiчний 
завод «Модуль» Нужного Володимира Петровича. Нужний В.П. не володiє 
часткою у статутному капiталi емiтента та йому не належать акцiї емiтента. У 
особи вiдсутня судимість за корисливi та посадовi злочини. Нужний В.П. не 
надав згоду на розкриття його персональних даних (паспортнi дані). Посади, 
якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв - директор ПАТ  «МОЛНIЯ», 
директор ТОВ «Укрзiп», директор ТОВ «Бетонодом».

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Директор Ящинський Павло Анатолійович, 05.04.2017 р.
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ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ВИРоБНИЧо-КомЕРцIйНА КомПАНIЯ «ЕТАЛоН»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Виробничо-комерцiйна компанiя 
«Еталон»

2. Код за ЄДРПОУ 32115051
3. Місцезнаходження 81500, м. Городок, вул. Стуса, 7
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0(32)233-44-11 022331144 

5. Електронна поштова адреса etalon@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://32115051.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочи-
нів, щодо вчинення яких є заінтересо-
ваність

II. Текст повідомлення

№ 
з/п

дата 
прийняття 

рішення

Ринкова 
вартість 

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

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості 

майна або послуг, що є 
предметом правочину, 

до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності (у 

відсотках)
1 2 3 4 5
1 31.03.2017 24.14178 1590 1.52
Зміст інформації:
Одноосiбним акцiонером Приватного акцiонерного товариства 
«Виробничо-комерцiйна компанiя «Еталон» 31.03.2017 р. прийнято 
рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення 
якого є заiнтересованiсть (Рiшення одноосiбного акцiонера Товариства 
№1/2017 вiд 31.03.2017 р.). Вiдповiдно до чинного законодавства 
України вимоги про розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз 
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосову-
ються.
2 31.03.2017 8.55677 1590 0.5381
Зміст інформації:
Одноосiбним акцiонером Приватного акцiонерного товариства 
«Виробничо-комерцiйна компанiя «Еталон» 31.03.2017 р. прийнято 
рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення 
якого є заiнтересованiсть (Рiшення одноосiбного акцiонера Товариства 
№1/2017 вiд 31.03.2017 р.). Вiдповiдно до чинного законодавства 
України вимоги про розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз 
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосову-
ються.
3 31.03.2017 15.69291 1590 0.987
Зміст інформації:
Одноосiбним акцiонером Приватного акцiонерного товариства 
«Виробничо-комерцiйна компанiя «Еталон» 31.03.2017 р. прийнято 
рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення 
якого є заiнтересованiсть (Рiшення одноосiбного акцiонера Товариства 
№1/2017 вiд 31.03.2017 р.). Вiдповiдно до чинного законодавства 
України вимоги про розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз 
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосову-
ються.
4 31.03.2017 15.60546 1590 0.9815
Зміст інформації:
Одноосiбним акцiонером Приватного акцiонерного товариства 
«Виробничо-комерцiйна компанiя «Еталон» 31.03.2017 р. прийнято 
рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення 
якого є заiнтересованiсть (Рiшення одноосiбного акцiонера Товариства 
№1/2017 вiд 31.03.2017 р.). Вiдповiдно до чинного законодавства 
України вимоги про розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз 
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосову-
ються.

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 Макар Олег Євстахiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.04.2017
(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
"ВИРоБНИЧо-
КомЕРцIйНА КомПАНIЯ 
"ЕТАЛоН"

2. Код за ЄДРПОУ 32115051
3. Місцезнаходження 81500, м. Городок, вул. Стуса, 7
4. Міжміський код, телефон та 
факс

022331144; 022331144 

5. Електронна поштова 
адреса

etalon@emitent.net.ua

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

http://32115051.smida.gov.ua/

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

II. Текст повідомлення
Повноваження посадової особи Заступника голови Наглядової ради – 

Плукара Володимира Володимировича припиняються з 31.03.2017 р. за 
його бажанням на пiдставi поданої ним заяви. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Акцiями Емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 08.07.2016 р. по 31.03.2017 р. Рiшення при-
йнято одноосiбним акцiонером Товариства (Рiшення №1/2017 вiд 
31.03.2017 року).

Повноваження посадової особи Заступника голови Наглядової ради 
надано з 01.04.2017 р. Гонському Михайлу Дмитровичу. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який призначено особу: 3 роки.Обрана посадова особа обiймає 
посаду Директора департаменту розвитку i технiчних питань ТзОВ ТВК 
«Львiвхолод» . Рiшення прийнято одноосiбним акцiонером Товариства 
(Рiшення № 1/2017 вiд 31.03.2017 р.).

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

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

2. Найменування посади Макар Олег Євстахiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 03.04.2017

(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 

АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «IЗЯСЛАВСЬКИй 
ХЛIБоЗАВод» 2. Код за ЄДРПОУ: 00380497

3. Місцезнаходження емітента: 30300, м.Iзяслав, вул.Жовтнева, 81
4. Міжміський код, телефон та факс: (03852) 4-26-14, 4-26-14
5. Електронна поштова адреса емітента : hlibzavod.iz@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації : www.hlibiz.km.ua
7. Вид особливої інформації - Відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів
II.Текст Повідомлення: 6.04.2017 року Наглядовою радою товариства 

(протокол № 4 від 6.04.2017 року) прийняті наступні рішення : Дата скла-
дання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів : 17.04.2017 
року. Дата прийняття черговими загальними зборами акціонерного това-
риства рішення про виплату дивідендів : 5.04.2017 р. 

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті 1000000,00 грн. 
Спосіб виплати дивідендів : через депозитарну систему. 
Строк виплати дивідендів з 10.05.2017 року по 5 жовтня 2017 року.
Порядок виплати дивідендів : виплата всієї суми дивідендів в повному 

обсязі.
III. Підпис 1.Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інфор-

мації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно законодавства: 

2. директор данiєва олена Борисiвна 06.04.2017
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Річна інформація емітента
 ПрАТ «Гермес» 

за 2016 р.
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-

ство «Гермес», 01552291, 36039, м.Полтава, вул.Шевченко, 29, 05322-
615-299. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії- 06.04.2017р. 3. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://01552291.smida.gov.ua.

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ГЕРмЕС»

РІЧНА ІНфоРмАцІЯ 
приватного акціонерного товариства за 2016 рік

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

Приватне акцiонерне товариство «Прикар-
патмолоко», 22166416, 76018, Iвано-
франкiвська обл., м.Iвано-франкiвськ, вул.
Промислова, 25, (0342) 50-88-02

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

06.04.2017

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

http://prykmol.pat.ua/

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПРИКАРПАТмоЛоКо»

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
"Українська міжбанківська валютна 
біржа" 

2. Код за ЄДРПОУ 22877057
3. Місцезнаходження 04070 м. Київ вул. Межигірська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 461-54-30 (044) 461-54-28

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

www.uicegroup.com

7. Вид особливої інформації
II. Текст повідомлення

Рішення про обрання Головою Біржової ради ПрАТ «УМВБ» Гінзбурга 
Олександра Леонідовича прийнято Біржовою радою ПрАТ «УМВБ» 
04.04.2017 р. (Протокол № 2 від 04.04.2017р.). Обрання посадової особи 
виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ» 
від 27.03.2017 р. (Протокол № 23 від 27.03.2017р.) та рішення Біржової 
ради ПрАТ «УМВБ» від 04.04.2017 р. (Протокол № 2 від 04.04.2017р.). Гінз-
бург Олександр Леонідович (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
вав) обрано на посаду Голова Біржової ради. Володiє часткою в статутно-

му капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п'яти років: ТОВ «Група «УМВБ», Генеральний директор. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: не є акціонером.

Рішення про обрання Головою Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» Книша Іго-
ря Володимировича прийнято Ревізійною комісією ПрАТ «УМВБ» 
04.04.2017  р. (Протокол № 1 від 04.04.2017р.). Обрання посадової особи 
виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ» від 
27.03.2017 р. (Протокол № 23 від 27.03.2017р.) та рішення Ревізійної комісії 
ПрАТ «УМВБ» від 04.04.2017 р. (Протокол № 1 від 04.04.2017р.). Книш Ігор 
Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних не надавав) обрано 
на посаду Голова Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
Житомирське управління АТ «Ощадбанк», начальник філії. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: не є акціонером.

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 Гулей А.І.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.04
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “УКРАЇНСЬКА мІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА”

Річна інформація 
ПрАТ «Агроiнформсервiс»

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Агроiнформсервiс", 
00915219, 14038, Чернігівська обл., 
м. Чернiгiв, пр-кт Перемоги, 129 
(0462) 77-46-13,

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

05.04.2017

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

http://00915219.smida.gov.ua/

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “АГРоIНфоРмСЕРВIС”

ВІдомоСТІ 
про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 

представництв
У зв'язку з виробничою необхiднiстю 03.04.2017 р. Головою Правлiння 

ПрАТ «СК «ВУСО» (Наказ № 15 вiд 03.04.2017 р.) було прийняте рiшення 
про утворення безбалансового Вінницького регіонального представництва 
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВУСО» за адре-
сою: 21050, мiсто Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 12. Функцiї, якi буде 
виконувати безбалансове Вінницьке регіональне представництво Приват-
ного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВУСО»: сприяння 
органiзацiї i здiйсненню статутної дiяльностi, а також представництво 
iнтересiв ПрАТ «СК «ВУСО» на території Вінницької області, пов'язаних iз 
укладенням та виконанням договорiв страхування.

У зв'язку з виробничою необхiднiстю 03.04.2017 р. Головою Правлiння 
ПрАТ «СК «ВУСО» (Наказ № 16 вiд 03.04.2017 р.) було прийняте рiшення 
про утворення безбалансового Першого регіонального представництва 
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВУСО» за 

адресою: 03039, мiсто Київ, вул. Голосіївська, 7, корп. 1, блок 2/2. 
Функцiї, якi буде виконувати безбалансове Перше регіональне пред-
ставництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія 
«ВУСО»: сприяння органiзацiї i здiйсненню статутної дiяльностi, а також 
представництво iнтересiв ПрАТ «СК «ВУСО» на території міста Києва та 
Київської області, пов'язаних iз укладенням та виконанням договорiв 
страхування.

У зв'язку з виробничою необхiднiстю 03.04.2017 р. Головою Правлiння 
ПрАТ «СК «ВУСО» (Наказ № 17 вiд 03.04.2017 р.) було прийняте рiшення 
про утворення безбалансового Другого регіонального представництва При-
ватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВУСО» за адресою: 
01013, мiсто Київ, вул. Будіндустрії, 5, кімната № 309. Функцiї, якi буде ви-
конувати безбалансове Друге регіональне представництво Приватного ак-
ціонерного товариства «Страхова компанія «ВУСО»: сприяння органiзацiї i 
здiйсненню статутної дiяльностi, а також представництво iнтересiв ПрАТ 
«СК «ВУСО» на території міста Києва та Київської області, пов'язаних iз 
укладенням та виконанням договорiв страхування.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СТРАХоВА КомПАНІЯ «ВУСо»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо "СТРАХо-
ВА КомПАНIЯ 
"САЛАмАНдРА-УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ 13934129
3. Місцезнаходження 36000 м. Полтава Пушкiна, 47
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0532503035 0532503035

5. Електронна поштова адреса v.dykuha@salamandra.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

https://www.salamandra.ua/

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про припинення фiлiї емiтента – 04.04.2017р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення – Правлiння 

ПрАТ  «Страхова компанiя «Саламандра-Україна»
Причини прийняття рiшення – у звязку з виробничою необхiднiстю;
Найменування та мiсцезнаходження представництва, що було припи-

нено -
КРИМСЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА»,99008, м. Севасто-
поль, Гагарiнський район, вулиця Льотчикiв, будинок 3, кiмната 403;

Функцiї, якi представництво виконувало:
- укладання договорiв страхування на пiдставi отриманих лiцензiй 

ПрАТ «СК «Саламандра-Україна»;
- здiйснення оцiнки майна, що має страхуватися, а також переоцiнку 

ранiше застрахованого майна.
- самостiйне створення агентську мережу;
- письмово погодження з Товариством умов укладання агентських 

договорiв. Ведення облiку усiх договорiв страхування укладених на 
пiдставi агентських угод;

- надання консультацiї з питань страхової дiяльностi клiєнтам Товари-
ства.

- проведення рекламної роботи у межах кошторису Фiлiї, спрямовану 
на пiдвищення авторитету Товариства та розширення кола його клiєнтiв.

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 Фiдзiна Тарас Валерiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.05
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
"СТРАХоВА КомПАНIЯ 
"САЛАмАНдРА-УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ 13934129
3. Місцезнаходження 36000 м. Полтава Пушкiна, 47
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0532503035 0532503035

5. Електронна поштова адреса v.dykuha@salamandra.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

https://www.salamandra.ua/

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про припинення фiлiї емiтента – 04.04.2017р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення – Правлiння 

ПрАТ  «Страхова компанiя «Саламандра-Україна»
Причини прийняття рiшення – у звязку з виробничою необхiднiстю;
Найменування та мiсцезнаходження представництва, що було припи-

нено -
ЛУГАНСЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА», мiсцезнаходження: 
91034, Луганська обл., мiсто Луганськ, Жовтневий район, вулиця Ломоно-
сова, будинок 73;

Функцiї, якi представництво виконувало:
- укладання договорiв страхування на пiдставi отриманих лiцензiй 

ПрАТ «СК «Саламандра-Україна»;
- здiйснення оцiнки майна, що має страхуватися, а також переоцiнку 

ранiше застрахованого майна.
- самостiйне створення агентську мережу;
- письмово погодження з Товариством умов укладання агентських 

договорiв. Ведення облiку усiх договорiв страхування укладених на 
пiдставi агентських угод;

- надання консультацiї з питань страхової дiяльностi клiєнтам Товари-
ства.

- проведення рекламної роботи у межах кошторису Фiлiї, спрямовану 
на пiдвищення авторитету Товариства та розширення кола його клiєнтiв.

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 Фiдзiна Тарас Валерiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.05
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
"СТРАХоВА КомПАНIЯ 
"САЛАмАНдРА-УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ 13934129
3. Місцезнаходження 36000 м. Полтава Пушкiна, 47
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0532503035 0532503035

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

https://www.salamandra.ua/

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про припинення фiлiї емiтента – 04.04.2017р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення – Правлiння ПрАТ 

«Страхова компанiя «Саламандра-Україна»
Причини прийняття рiшення – у звязку з виробничою необхiднiстю;
Найменування та мiсцезнаходження представництва, що було припине-

но -

ДОНЕЦЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА»СТРАХОВА КОМПАНIЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА», 
мiсцезнаходження: 83048, Донецька обл., мiсто Донецьк, Київський район, 
вул. Челюськiнцiв, будинок 202 А;

Функцiї, якi представництво виконувало:
- укладання договорiв страхування на пiдставi отриманих лiцензiй ПрАТ 

«СК «Саламандра-Україна»;
- здiйснення оцiнки майна, що має страхуватися, а також переоцiнку 

ранiше застрахованого майна.
- самостiйне створення агентську мережу;
- письмово погодження з Товариством умов укладання агентських 

договорiв. Ведення облiку усiх договорiв страхування укладених на пiдставi 
агентських угод;

- надання консультацiї з питань страхової дiяльностi клiєнтам Товари-
ства.

- проведення рекламної роботи у межах кошторису Фiлiї, спрямовану на 
пiдвищення авторитету Товариства та розширення кола його клiєнтiв.

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 Фiдзiна Тарас Валерiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.05
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо 
"СТРАХоВА КомПАНIЯ 
"САЛАмАНдРА-УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ 13934129
3. Місцезнаходження 36000 м. Полтава Пушкiна, 47
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0532503035 0532503035

5. Електронна поштова адреса v.dykuha@salamandra.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://www.salamandra.ua/

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про припинення фiлiї емiтента – 04.04.2017р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення – Правлiння 

ПрАТ  «Страхова компанiя «Саламандра-Україна»
Причини прийняття рiшення – у звязку з виробничою необхiднiстю;
Найменування та мiсцезнаходження представництва, що було припи-

нено -
КРЕМЕНЧУЦЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА»СТРАХОВА КОМПАНIЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА», 
мiсцезнаходження: 39614, Полтавська обл., мiсто Кременчук, Автозавод-
ський район, вул. Женерала Жданова, будинок 12;

Функцiї, якi представництво виконувало:
- укладання договорiв страхування на пiдставi отриманих лiцензiй 

ПрАТ «СК «Саламандра-Україна»;
- здiйснення оцiнки майна, що має страхуватися, а також переоцiнку 

ранiше застрахованого майна.
- самостiйне створення агентську мережу;
- письмово погодження з Товариством умов укладання агентських 

договорiв. Ведення облiку усiх договорiв страхування укладених на 
пiдставi агентських угод;

- надання консультацiї з питань страхової дiяльностi клiєнтам Товари-
ства.

- проведення рекламної роботи у межах кошторису Фiлiї, спрямовану 
на пiдвищення авторитету Товариства та розширення кола його клiєнтiв.

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 Фiдзiна Тарас Валерiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.05
(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо 
"СТРАХоВА КомПАНIЯ 
"САЛАмАНдРА-УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ 13934129
3. Місцезнаходження 36000 м. Полтава Пушкiна, 47
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0532503035 0532503035

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

https://www.salamandra.ua/

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про припинення фiлiї емiтента – 04.04.2017р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення – Правлiння 

ПрАТ  «Страхова компанiя «Саламандра-Україна»
Причини прийняття рiшення – у звязку з виробничою необхiднiстю;
Найменування та мiсцезнаходження представництва, що було припи-

нено -
СIМФЕРОПОЛЬСЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА»СТРАХОВА КОМПАНIЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА», 95000, 
Автономна Республiка Крим, мiсто Сiмферополь, Залiзничний район, ву-
лиця Куйбишева, будинок 4, квартира 40

Функцiї, якi представництво виконувало:
- укладання договорiв страхування на пiдставi отриманих лiцензiй 

ПрАТ «СК «Саламандра-Україна»;
- здiйснення оцiнки майна, що має страхуватися, а також переоцiнку 

ранiше застрахованого майна.
- самостiйне створення агентську мережу;
- письмово погодження з Товариством умов укладання агентських 

договорiв. Ведення облiку усiх договорiв страхування укладених на 
пiдставi агентських угод;

- надання консультацiї з питань страхової дiяльностi клiєнтам Товари-
ства.

- проведення рекламної роботи у межах кошторису Фiлiї, спрямовану 
на пiдвищення авторитету Товариства та розширення кола його клiєнтiв.

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 Фiдзiна Тарас Валерiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.05
(дата)
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016рік
I. Основні відомості про емітента: 1. Повне найменування емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: 
ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо "ГоРИЗоНТ", 
14308635, 19000, Черкаська обл, Канiвський район, м. Канiв, вул. Ленiна, буд. 
160а, (04736)3-81-16, 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2017; 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
gorizont.pat.ua; 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою 
проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «КООП-АУДИТ», 21385106. 5. Інфор-
мація про загальні збори: Порядок денний та результати розгляду питань: 1. 
Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх по-
вноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ:«Обрати 
Головою зборiв – Маньова В.В. Секретарем зборiв – Столяренко Р.I. Обрати 
Лiчильну комiсiю у складi: Голова – Багiров Р.Ш. Члени– Петреченко А.М., 
Буга В.В. Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з по-
чатку зборiв та до їх закiнчення». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних 
напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Директора ПАТ «ГОРИЗОНТ» про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та 
визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк затвердити».3. 
Звiт Наглядової ради про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Наглядової ради 
ПАТ«ГОРИЗОНТ» про роботу за 2015 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт 
Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної 
комiсiї. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 
31.12.2015р. Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. 
Рiчний звiт Товариства за 2015 рiк, а також баланс ПАТ «ГОРИЗОНТ» станом 
на 31.12.2015 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття 
збиткiв) Товариства за 2015 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з вiдсутнiстю 
у Товариства джерел покриття збиткiв, покриття збиткiв ПАТ«ГОРИЗОНТ» 
здiйснювати за рахунок прибуткiв, отриманих Товариством вiд господарської 
дiяльностi у майбутнiх перiодах».6. Про попереднє схвалення (надання згоди 
на вчинення) значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протя-
гом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте 
РIШЕННЯ:«Попередньо схвалити значнi правочини у граничнiй сукупнiй 
вартостi 2,0 млн.грн., якi будуть пов’язанi з виробничою дiяльнiстю Товари-
ства, та якi будуть вчинятися Товариством в особi Директора протягом не 
бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. 

При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати Директору То-
вариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою 
Товариства».7. Затвердження порядку та способу посвiдчення бюлетенiв 
для голосування та/або бюлетенiв для кумулятивного голосування на по-
дальших загальних зборах акцiонерiв. Прийняте РIШЕННЯ:«Для 
засвiдчення бюлетенiв для голосування в Товариствi виготовляється 
спецiальний прямокутний штамп, який має необхiднii реквiзити. При 
здiйсненнi реєстрацiї акцiонерiв для участi в Загальних зборах, 
реєстрацiйна комiсiя при наданнi таким акцiонерам бюлетенiв для голо-
сування на Загальних зборах, попередньо засвiдчує кожний бюлетень 
шляхом накладення на зворотнiй сторонi бюлетеня вiдбитку вищезазначе-
ного штампу, на якому голова Реєстрацiйної комiсiї ставить особистий 
пiдпис, прописує свої прiзвище та iм’я i по-батьковi (скорочено) та дату 
реєстрацiї акцiонера». Порядок денний затверджено Наглядовою радою 
Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не 
надходило. Позачерговi збори не скликались. 6. Інформація про дивіден-
ди: За звітний та попередні періоди рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 4838 3266
Основні засоби (за залишковою вартістю) 438 470
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 472 838
Сумарна дебіторська заборгованість 272 199
Грошові кошти та їх еквіваленти 60 155
Власний капітал 2703 2336
Статутний капітал 597 597
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 672 305
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 20
Поточні зобов'язання і забезпечення 2135 910
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.15 0.08
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.15 0.08

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2388720 2388720
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість - -
у відсотках від статутного 
капіталу

- -

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

0 0

РІЧНА ІНфоРмАцІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу-
блічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ», 01886224, Україна Черкась-
ка  обл. - р-н 18005 м. Черкаси вул. Гоголя,421, (0472) 451462

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2017 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: pratcherkasivtorresursi.emitents.net.ua

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЧЕРКАСИВТоРРЕСУРСИ»
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1. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНА АКЦІОНЕРНА 
СПІВДРУЖНІСТЬ «СЛАВУТИЧ-БОРИСПІЛЬ»

16

2. ПРАТ АГРОІНФОРМСЕРВІС 86
3. ПРАТ АГРОКУЛЬТУРА 64
4. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 89
5. ПРАТ АКВАКОН 82
6. ПАТ АРНІКА 22
7. ПАТ АРНІКА 65
8. ПРАТ АРТЕМПОЛІМЕР 83
9. ПАТ АТП-2562 81
10. ПАТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ 48
11. ПРАТ БЕТОН 7
12. ПРАТ БІЛОЦИНК 71
13. ПРАТ БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
72

14. ПАТ БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 6

15. ПАТ БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО 
ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА

60

16. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-62 (ШІСТДЕСЯТ 
ДВА)

27

17. ТОВ БУРАТ-АГРО 21
18. ПРАТ ВАТУТІНСЬКЕ АТП 2362 74
19. ПАТ ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
64

20. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ» 42
21. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ» 42
22. ПРАТ ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП 39
23. ПРАТ ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ 43
24. ПРАТ ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ 88
25. ПРАТ ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 16
26. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ 

КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН
26

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

емітента 
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ПIДСЕРЕДНЄ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00387134

3. Місцезнаходження емітента 62608 Харкiвська область, 
Великобурлуцький район, селище 
Пiдсереднє вулиця Центральна, 
будинок 10

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057) 7680876 (057) 7601684

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

pidceredne@ft.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

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

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про прийняття рiшення 
про надання згоди на вчинення 
правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть

Засiданням Наглядової ради ПАТ «Пiдсереднє» 04.04.2017 р. (Прото-
кол №б/н вiд 04.04.2017 р.) було прийняторiшення про надання згоди на 
вчинення правочину iз заiнтересованiстю.

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 4 914 000,00 грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 274 421 000,00грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1,79068 %.

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предметом правочину є Поширення дiючої застави (договiр застави 

основних засобiв №12/01-03-1-0/2061 вiд 08.07.2015 р.) на новi умови кре-
дитування ТОВ «СП «БIЛИЙ КОЛОДЯЗЬ» (КОД ЄДРПОУ 31235456), СТОВ 
«АГРОСВIТ» (КОД ЄДРПОУ 31707522), ТОВ «ФЕДОРIВСЬКИЙ» (КОД 
ЄДРПОУ 34858372), ТОВ «НОВООЛЕКСАНДРIВСЬКЕ» (КОД ЄДРПОУ 
34072937), ТОВ «ЦУКРОВЕ» (КОД ЄДРПОУ 31633236) за Генеральним до-
говором з лiмiтом кредитування 14 990 000 (Чотирнадцять мiльйонiв 
дев'ятсот дев'яносто тисяч) євро 00 євроцентiв та строком кредитування 
по «31» грудня 2024 р. включно та укладення вiдповiдної додаткової угоди 
до договору застави.

Згiдно ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» особою, 
заiнтересованою у вчиненнi акцiонерним товариством правочину є дирек-
тор ПАТ «ПIДСЕРЕДНЄ» Курако Валентин Михайлович. Ознака 
заiнтересованостi: Курако Валентин Михайлович є членом виконавчого ор-

гану юридичної особи, яка є стороною правочину.
Iншi iстотнi умови правочину - новi умови кредитування ТОВ «СП «БIЛИЙ 

КОЛОДЯЗЬ» (КОД ЄДРПОУ 31235456), СТОВ «АГРОСВIТ» (КОД ЄДРПОУ 
31707522), ТОВ «ФЕДОРIВСЬКИЙ» (КОД ЄДРПОУ 34858372), ТОВ «НОВО-
ОЛЕКСАНДРIВСЬКЕ» (КОД ЄДРПОУ 34072937), ТОВ «ЦУКРОВЕ» (КОД 
ЄДРПОУ 31633236) за Генеральним договором з лiмiтом кредитування 
14 990 000 (Чотирнадцять мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто тисяч) євро 
00 євроцентiв та строком кредитування по «31» грудня 2024 р.

Засiданням Наглядової ради ПАТ «Пiдсереднє» 04.04.2017 р. (Прото-
кол №б/н вiд 04.04.2017 р.) було прийнято рiшення про надання згоди на 
вчинення правочину iз заiнтересованiстю.

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 21 927 600,00 грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 274 421 000,00грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 7,9905 %.

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предметом правочину є надання в заставу АТ «Райффайзен Банк 

Аваль» с. - г. технiки, а саме комбайн зернозбиральний CLAAS TUCANO 
470 - 4 шт., Навантажувач телескопiчний DIECA AGRI STAR 35.10TA - 1 шт., 
Комбайн зернозбиральний NEW Holland CR 9080 в комлектi iз жниваркою 
NEW Holland 30GECP - 2 шт. (технiка знаходиться за адресою Харкiвська 
область, Великобурлуцький район, селище Пiдсереднє, вул. Центральна, 
б. 10) в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «СП ПIДПРИЄМСТВО 
«БIЛИЙ КОЛОДЯЗЬ» (КОД ЄДРПОУ 31235456), СТОВ «АГРОСВIТ» (КОД 
ЄДРПОУ 31707522), ТОВ «ФЕДОРIВСЬКИЙ» (КОД ЄДРПОУ 34858372), 
ТОВ «НОВООЛЕКСАНДРIВСЬКЕ» (КОД ЄДРПОУ 34072937), ТОВ «ЦУ-
КРОВЕ» (КОД ЄДРПОУ 31633236) за Генеральним договором з лiмiтом 
кредитування 14 990 000 (Чотирнадцять мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто 
тисяч) євро 00 євроцентiв та строком кредитування по «31» грудня 2024 р. 
включно та укладення вiдповiдного договору застави / додаткової угоди до 
договору застави.

Згiдно ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» особою, 
заiнтересованою у вчиненнi акцiонерним товариством правочину є дирек-
тор ПАТ «ПIДСЕРЕДНЄ» Курако Валентин Михайлович. Ознака 
заiнтересованостi: Курако Валентин Михайлович є членом виконавчого ор-
гану юридичної особи, яка є стороною правочину.

Iншi iстотнi умови правочину - кредитування ТОВ «СП «БIЛИЙ КОЛО-
ДЯЗЬ» (КОД ЄДРПОУ 31235456), СТОВ «АГРОСВIТ» (КОД ЄДРПОУ 
31707522), ТОВ «ФЕДОРIВСЬКИЙ» (КОД ЄДРПОУ 34858372), ТОВ «НОВО-
ОЛЕКСАНДРIВСЬКЕ» (КОД ЄДРПОУ 34072937), ТОВ «ЦУКРОВЕ» (КОД 
ЄДРПОУ 31633236) за Генеральним договором з лiмiтом кредитування 
14 990 000 (Чотирнадцять мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто тисяч) євро 
00 євроцентiв та строком кредитування по «31» грудня 2024 р.

директор ____________  Курако Валентин михайлович

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПIдСЕРЕдНЄ»

РІЧНА ІНфоРмАцІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу-
блічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ДРАБIВСЬКЕ», 00387447, Україна Черкаська обл. Драбiвський 
р-н 19842 с. Драбове-Барятинське Ленiна, 1, 04738-2-56-08

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2017 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: prat-drabivske.emitents.net.ua

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «дРАБIВСЬКЕ»

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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27. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ 
КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН

36

28. ПАТ ВІРНІСТЬ 61
29. ПРАТ ВНЕШТРАНС 16
30. ПРАТ ВОГНИК 21
31. ПАТ ВОЛОДАРКА 18
32. ПРАТ ВОЛТЕКС-МЕЛАНЖ 23
33. ПАТ ВТОРИННІ РЕСУРСИ 76
34. ПАТ ГАЛИЦЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ 66
35. ПРАТ ГЕРМЕС 86
36. ПАТ ГОРИЗОНТ 89
37. ТОВ ГПІ-5 62
38. ПАТ ДІАМАНТ 44
39. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА
49

40. ПРАТ ДНІПРОТУРИСТ 43
41. ПРАТ ДНІПРЯНКА 12
42. ПРАТ ДНІПРЯНКА 12
43. ПРАТ ДНІПРЯНКА 15
44. ПРАТ ДНІПРЯНКА 17
45. ПАТ ДНІСТЕР 61
46. ПАТ ДНІСТЕР 60
47. ПРАТ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №1 26
48. ПРАТ ДРАБІВСЬКЕ 90
49. ПРАТ ДРАГІНВЕСТ 59
50. ПАТ ДРОГОБИЦЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
58

51. ПРАТ ЕДЕЛЬВІКА 16
52. ПАТ ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 9
53. ПАТ ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 15
54. ПАТ ЕКСПРЕС-БАНК 52
55. ПРАТ ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ 76
56. ПАТ ЕЛЕКТРО 59
57. ПАТ ЕНЕРГОБАНК 12
58. ПАТ ЕСМА 80
59. ПРАТ ЕТАЛОН 85
60. ПРАТ ЕТАЛОН 85
61. ПРАТ ЕТНОПРОДУКТ 50
62. ПРАТ ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 

ЗАВОД
8

63. ПРАТ ЄВРАЗ СУХА БАЛКА 8
64. ПАТ ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 79
65. ВАТ ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ 75
66. ПРАТ ЗАВОД «ЗАПОРІЖАВТОМАТИКА» 34
67. ПРАТ ЗАВОД «ЗАПОРІЖАВТОМАТИКА» 36
68. ПРАТ ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО 

ПАЛИВА
64

69. ПАТ ЗАКАРПАТВТОРМЕТ 28
70. ПАТ ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО 78
71. ПРАТ ЗМІНА 69
72. ЗНВПІФ «КСК-ФОНД» ТОВ «КУА ОЗОН» 48
73. ПАТ ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
26

74. ПАТ ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

31

75. ПАТ ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

31

76. ПАТ ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ КОМБІНАТ 26
77. ПАТ ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ КОМБІНАТ 33
78. ПАТ ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ КОМБІНАТ 38
79. ТОВ І.С. ІНВЕСТ 56
80. ПАТ ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 68
81. ПРАТ ІВАНКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №2
83

82. ПРАТ ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 19
83. ПРАТ ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 85
84. ПАТ ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ
42

85. ПАТ ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ

43

86. ПРАТ ІНТЕРМАРКЕТ 40
87. ПАТ ІСКРА 52

88. ПРАТ КАПУСТИНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 46
89. ПРАТ КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
58

90. ПАТ КАРПАТИ-ІНВЕСТ 65
91. ПРАТ КВІТИ ЛЬВОВА 67
92. ПАТ КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ 71
93. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ 11
94. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ» 29
95. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД 13
96. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
55

97. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

68

98. ПАТ КИЯНИ 69
99. ПРАТ КНЯЖНА ВІЄНА ІНШУРАНС ГРУП 70
100. ПАТ КОЗЕЛЕЦЬКЕ АТП 17440 61
101. ПРАТ КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 27
102. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «РАДАБАНК» 45
103. ПРАТ КОМУНАЛЬНИК 38
104. ПРАТ КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА 57
105. ПРАТ КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА 77
106. ПАТ КОНЦЕРН АВЕК ТА КО 45
107. ПАТ КОНЦЕРН АВЕК ТА КО 45
108. ПРАТ КОРДОН 38
109. ПАТ КОРОПСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 81
110. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 

ВИРОБІВ
70

111. ПРАТ КРИВОРІЗЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 16
112. ПРАТ ЛЕСЯ 50
113. ПРАТ ЛЕСЯ 51
114. ПАТ ЛЬВІВЕЛЕКТРОМАШ 81
115. ПРАТ ЛЬВІВМ’ЯСОМОЛПРОЕКТ 82
116. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІБЕТОННИХ 

ВИРОБІВ №2
80

117. ВАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО 
УСТАТКУВАННЯ

40

118. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ АЛМАЗІВ І 
АЛМАЗНОГО ІНСТРУМЕНТУ

75

119. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД 82
120. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 56
121. ПРАТ МАШПРОМПОСТАЧЗБУТ 46
122. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 36
123. ПРАТ МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ 83
124. ПРАТ МІТЕЛ 46
125. ПРАТ НАТУРФАРМ 71
126. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО 
ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ 

49

127. ПРАТ НГМЗ-БУР 39
128. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
71

129. ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ 77
130. ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ 77
131. ПАТ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ 

ЗАВОД 
43

132. ПАТ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ 
ЗАВОД 

47

133. ПРАТ НОІПРОКС 32
134. ПРАТ НОЛЬГА 31
135. ПРАТ ОБУХІВПРОМБУД 58
136. ПРАТ ОБУХІВСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ 14
137. ПАТ ОДЕСЬКА ТЕЦ 48
138. ПАТ ПАВЛОГРАДСЬКЕ НАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ
28

139. ПРАТ ПАЖ-ХОЛДІНГ 23
140. ПРАТ ПАС І КО 64
141. ПРАТ ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 37
142. ПАТ ПІДСЕРЕДНЄ 90
143. ПАТ ПІОНТЕКС 65
144. ПРАТ ПОСТУП І КАПІТАЛ 64
145. ПАТ ППКІ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА» 47
146. ПАТ ПРИГМА-ПРЕС 55

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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92

147. ПРАТ ПРИКАРПАТМОЛОКО 86
148. ПРАТ ПРИКАРПАТТЕХРЕСУРСИ 78
149. ПРАТ ПРОМАВТОМАТИКА 36
150. ПАТ РАЙАГРОПОСТАЧ 62
151. ПАТ РАЙАГРОПОСТАЧ 63
152. ПАТ РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР 

«СЛАВУТИЧ»
35

153. ПАТ РЕГІОН-БАНК 41
154. ПРАТ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 

«МОДУЛЬ»
84

155. ПРАТ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 
«МОДУЛЬ»

84

156. ПАТ РІВНЕСІЛЬМАШ 78
157. ПАТ РІТЕЙЛ ГРУП 82
158. ПАТ РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА 34
159. ПАТ РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА 36
160. ПРАТ САЛЮТ 17
161. ПРАТ САТАНІВ РЕМОНТО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
39

162. ПРАТ СВІТ МЕБЛІВ-УКРАЇНА 68
163. АТЗТ СВІТАНОК 82
164. ПАТ СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС 67
165. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ 

КЕРАМІКИ
23

166. ПАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СЕЛЕКЦІЯ - ПЛЕМРЕСУРСИ»

30

167. ПРАТ СКІФ 73
168. ПРАТ СКІФ 74
169. ПРАТ СЛАВУТИСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД 51
170. ПАТ СОФІЯ 21
171. ПРАТ СПЕЦМЕБЛІ 82
172. ПРАТ СПОРТЕК 31
173. ПРАТ СТРАХОВА ГРУПА «Ю.БІ.АЙ» 6
174. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» 86
175. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН» 72
176. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ 

УКРАЇНА»
72

177. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«САЛАМАНДРА-УКРАЇНА»

87

178. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«САЛАМАНДРА-УКРАЇНА»

87

179. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«САЛАМАНДРА-УКРАЇНА»

87

180. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«САЛАМАНДРА-УКРАЇНА»

88

181. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«САЛАМАНДРА-УКРАЇНА»

88

182. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» 75
183. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН 

СТРАХУВАННЯ» 
12

184. ПАТ ТАСКОМБАНК 58

185. ПАТ ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО №15143

27

186. ПАТ ТБІ 40
187. ПРАТ ТЕКСТИЛЬ-ЧН 50
188. ПРАТ ТИСМЕНИЦЯ-РИБА 82
189. ПАТ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПОЗНЯКИ»
7

190. ПАТ ТРАНС-ОБОЛОНЬ 62
191. ПАТ ТРАНС-ОБОЛОНЬ 62
192. ПРАТ ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ 22
193. ПРАТ УЖГОРОДСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 31
194. ПРАТ УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА 

БІРЖА
86

195. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА 
РОЗВИТКУ

66

196. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

23

197. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

39

198. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

78

199. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ЦЕНТР

63

200. ПРАТ УКРНАФТІНВЕСТ 64
201. ПРАТ УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 30
202. ПРАТ УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 38
203. ПРАТ УМАНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 74
204. ПРАТ ФІРМА «ХАРКІВХІМ» 46
205. ПРАТ ФІРМА НАФТОГАЗБУД 19
206. ПРАТ ФІРМА НАФТОГАЗБУД 22
207. ПРАТ ФІРМА НАФТОГАЗБУД 67
208. ПРАТ ФІРМА УМАНЬСПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ-1 74
209. ТОВ ФІШЕРМАН ІНВЕСТМЕНТС 77
210. ПРАТ ХАРКІВ-АВТО 20
211. ПРАТ ХАРКІВ-АВТО 53
212. ПАТ ХАРКІВМІСЬКГАЗ 44
213. ПАТ ХАРКІВМІСЬКГАЗ 89
214. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 46
215. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 46
216. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ 46
217. ПРАТ ХІМЕКСІ 15
218. ПРАТ ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ 89
219. ПРАТ ЧЕРКАСИ-ПРЕС-ДРУК 74
220. ПАТ ЧОРНОМОР 35
221. ПРАТ ЧОРТКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД 78
222. ПРАТ ЧУГУЇВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 46
223. ПАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ 61
224. ПАТ ШКІРСИРОВИННИЙ ЗАВОД 14
225. ПАТ ШКІРСИРОВИННИЙ ЗАВОД 16
226. ПАТ ШЛІФВЕРСТ 37
227. ПРАТ ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА 24
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У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
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ко мі сії з цін них па пе рів 
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