
№80 (2833) 26.04.2018 р. (частина 1)

У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«24» квітня 2018  м. Київ  № 248 

Щодо анулювання ліцензії на 
провадження професійної ді-
яльності на фондовому рин-
ку –депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності 
депозитарної установи 
ТОВ «ФОНДОВИЙ ЦЕНТР 
«СПІВДРУЖНІСТЬ»

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок», пункту 9 частини 2 статті 7 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14.05.2013 № 816 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(зі змінами) (далі – Порядок), 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльнос-
ті, а саме депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви серії АЕ № 263449 від 01.10.2013, видану на підставі 
рішення Комісії від 01.10.2013 № 2097 ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВИЙ 
ЦЕНТР «СПІВДРУЖНІСТЬ» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 23467723; місцезнаходження: 61145, місто 
Харків, вулиця Космічна, будинок 26), на підставі заяви 
про анулювання ліцензії відповідно до підпункту 1 пунк-
ту  1 розділу ІV Порядку.

2. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників фондового ринку та повідомити у встановле-
ному порядку ТОВ «ФОНДОВИЙ ЦЕНТР «СПІВДРУЖ-
НІСТЬ», ПАТ «Національний депозитарій України», На-
ціональний банк України про це рішення; оприлюднення 
цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 248, 249 від 24.04.2018 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 24 квітня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (щодо складу та структури активів)

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

2. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку  – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної 
установи ТОВ «ФОНДОВИЙ ЦЕНТР «СПІВДРУЖНІСТЬ»

прийнято рішення

3. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних папе-
рів (ТОВ «Веон Плюс»)

прийнято рішення

4. Про погодження розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку 
ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОТП КАПІТАЛ»

прийнято рішення

5. Про внесення змін до рішення НКЦПФР від 15.10.2013 №2407 (Щодо призначен-
ня довірених осіб, яким передається право брати участь у голосуванні за акціями 
Центрального депозитарію цінних паперів)

прийнято рішення

6. Про призначення представника держави для участі у річних загальних зборах 
акціонерів Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій Украї-
ни», які призначені на 26.04.2018р.

прийнято рішення

7. Щодо участі довіреної особи у річних загальних зборах акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Національний депозитарій України», які призначені на 
26.04.2018 р.

прийнято рішення

8. Про розгляд скарги приватного акціонерного товариства «Якобз Дау Егбертс 
Україна» від 25.01.2018 № 43 на постанову про накладення санкції за правопору-
шення на ринку цінних паперів від 12.01.2018 № 554-СХ-4-Е

Постанову про накладення 
санкції скасувати, а справу 

направити на новий 
розгляд

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

24.04.2018  м. Київ  № 249

Щодо відновлення внесен-
ня змін до системи депози-
тарного обліку цінних па-
перів

За результатами проведеного аналізу та з урахуван-
ням постанови старшого слідчого з ОВС шостого ВРКП 
СУ ФР ОВПП ДФС А. Замятіна від 15.03.2018, відповідно 
до листа від 15.03.2018 № 2790/9/28-10-23-07 (вх. 
№ 9007 від 19.03.2018) Національна комісія з цінних па-
перів та фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Відновити з 25.04.2018 внесення змін до системи 

депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних папе-
рів, емітованих ТОВ «Веон Плюс» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 34619544) (далі − Цінні папери).

2. Виключити ТОВ «Веон Плюс» з Переліку товариств, 
яким на виконання постанови старшого слідчого з ОВС 
другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС – ЦО з обслуговування ве-
ликих платників податків М. Онищенка від 16.05.2016, 
винесеної в межах досудового розслідування по кримі-
нальному провадженню № 32015100110000351 від 
30.11.2015, з 08.06.2016 зупинено внесення змін до сис-
теми депозитарного обліку цінних паперів, затверджено-
го рішенням Комісії від 07.06.2016 № 642.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно з моменту отримання цього рішення довес-
ти до відома депозитарних установ, що здійснюють облік 
прав власності на Цінні папери 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 повідо-
мити про прийняте рішення ПАТ «Національний депози-
тарій України», Професійну асоціацію учасників ринків 
капіталу та деривативів (ПАРД), Українську асоціацію ін-
вестиційного бізнесу, Асоціацію «Українські фондові тор-
говці».

6. ПАТ «Національний депозитарій України» у триден-
ний термін з моменту отримання ним копії цього рішення 
повідомити Комісію про його виконання.

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

9. 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
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

9. Про розгляд скарги приватного акціонерного товариства «Якобз Дау Егбертс 
Україна» від 25.01.2018 № 44 на постанову про накладення санкції за правопору-
шення на ринку цінних паперів від 12.01.2018 № 555-СХ-4-Е

Постанову про накладення 
санкції скасувати, а справу 

направити на новий 
розгляд

10. Про розгляд скарги приватного акціонерного товариства «Якобз Дау Егбертс 
Україна» від 25.01.2018 № 45 на постанову про накладення санкції за правопору-
шення на ринку цінних паперів від 12.01.2018 № 556-СХ-4-Е

Постанову про накладення 
санкції скасувати, а справу 

направити на новий 
розгляд

11. Про розгляд скарги приватного акціонерного товариства «Якобз Дау Егбертс 
Україна» від 25.01.2018 № 46 на постанову про накладення санкції за правопору-
шення на ринку цінних паперів від 12.01.2018 № 557-СХ-4-Е

Постанову про накладення 
санкції скасувати, а справу 

направити на новий 
розгляд

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРГАЗБУД»
2. Код за ЄДРПОУ 14277604
3. Місцезнаходження 07415, Київська обл., Броварський р-н, с. Зазим’є, 

вул. Деснянська, 141
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 275-32-88 270-25-58
5. Електронна поштова адреса: info@ukrgazbud.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrgazbud.in.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочині
II. Текст повідомлення

Згiдно з прийнятим рiшенням на рiчних загальних зборах ПрАТ «УКРГАЗ-
БУД» вiд 24.04.2018 р. (Протокол №24 рiчних загальних зборiв ПрАТ «УКР-
ГАЗБУД» вiд 24.04.2018 р.) вирiшили попередньо надати згоду на укладання 

значних правочинiв (кредитних угод, договорiв застави/iпотеки, поставки, 
комiсiї, безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, 
оренди, поруки, зберiгання договорiв надання послуг тощо та вiдповiдних 
додаткових угод до таких договорiв), якi будуть укладенi Товариством про-
тягом року з моменту проведення цих Загальних зборiв Товариства, на суму 
не бiльш як 500% сукупної вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 
2017  рiк за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою 
радою Товариства (на загальну сукупну суму/вартiсть не бiльш як 
3 190 415 тис. грн. (три мiльярди сто дев'яносто мiльйонiв чотириста 
п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.). Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi за 2017 р. склала 638 083 тис.грн. (шiстсот 
тридцять вiсiм мiльйонiв вiсiмдесят три тисячi грн. 00 коп.) Уповноважити на 
пiдписання вищезазначених правочинiв вiд iменi товариства Голову правлiння 
Товариства, або уповноважену особу, що дiє на пiдставi нотарiально 
посвiдченої довiреностi, та визначена рiшенням Наглядової ради Товариства 
щодо погодження/затвердження/схвалення вiдповiдних договорiв.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
чинного законодавства. Голова правлiння Ярмолатiй О. В., 25.04.2018 р.

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

місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛІчНЕ АКЦІО
НЕР НЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ «КИїВМІСЬК БУД3», 
04012678, вул. Леваневського, 5, м. Київ, Солом`янський р-н, 03058, (044) 
453-11-75. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018. 3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.kmb3.
com.ua. 4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фірма «АУДИТ-СТАНДАРТ», 32852960

5. Інформація про загальні збори: 20.04.2017, чергові. Порядок денний:  
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 
та встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів. ВИРІШИЛИ: 
1). Обрати Лічильну комісію з працівників депозитарної установи ТОВ 
«Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» у складі  
3-х осіб: Артамонов Дмитро Вікторович, Однораз Людмила Анатоліївна, Громик 
Любов Олександрівна. 2). Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Тимо-
шенка Олександра Миколайовича, секретарем Загальних зборів Богдан Ва-
лентину Василівну. 3). Затвердити такий регламент загальних зборів: для допо-
віді - до 15 хвилин, довідки та відповіді на запитання до 3 хв. в кінці зборів. 
Голосування за принципом одна акція - один голос (окрім кумулятивного голо-
сування), шляхом пред'явлення бюлетеня для голосування. 2. Звіт Генераль-
ного директора ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3» про результати фінансово-
господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. ВИРІШИЛИ: 1). Затвердити звіт Генерального директора 
ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3» про результати фінансово-господарської ді-
яльності за 2016 рік. 3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3» 
за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. ВИРІШИЛИ: 
1). Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3» за 
2016 рік. 4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3» про резуль-
тати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії. 
ВИРІШИЛИ: 1). Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ТРЕСТ 
«КИЇВМІСЬКБУД-3» про результати перевірки фінансово-господарської діяль-
ності за 2016 рік. 2). Затвердити висновок Ревізійної комісії про підтвердження 
достовірності та повноти даних фінансової звітності ПАТ «ТРЕСТ 
«КИЇВМІСЬКБУД-3» за 2016 рік. 5. Затвердження річного звіту ПАТ «ТРЕСТ 
«КИЇВМІСЬКБУД-3» за 2016 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення 

про виплату дивідендів. ВИРІШИЛИ: 1). Затвердити річний звіт ПАТ «ТРЕСТ 
«КИЇВМІСЬКБУД-3» за 2016 рік. 2). Затвердити наступний порядок покриття 
збитків за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «ТРЕСТ 
«КИЇВМІСЬКБУД-3» за 2016 рік: отриманий балансовий збиток в сумі 54 944 
тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. 3). Дивіденди акціоне-
рам ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3» за результатами фінансово-господарської 
діяльності ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3» за 2016 рік не нараховувати і не 
виплачувати, у зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками діяльності у 
2016  році. 6. Внесення змін до Статуту ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3», шля-
хом їх викладення в новій редакції. Затвердження Статуту ПАТ «ТРЕСТ 
«КИЇВМІСЬКБУД-3» у новій редакції. ВИРІШИЛИ: 1). Внести зміни до Статуту 
ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3» шляхом викладення Статуту у новій редакції. 
2). Затвердити Статут ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3» у новій редакції. 
3).  Уповноважити Генерального директора Тимошенко Олександра Миколайо-
вича вчинити необхідні дії для підписання Статуту у новій редакції та здійснити 
(з правом передоручення) реєстрацію нової редакції Статуту у державного реє-
стратора. 7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ТРЕСТ 
«КИЇВМІСЬКБУД-3». ВИРІШИЛИ: 1).Припинити повноваження членів Наглядо-
вої ради ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3»: Голова Наглядової ради Прокопенко 
Олексій Юрійович, Члени Наглядової ради: Білічак Христина Володимирівна, 
Воробйова Ірина Вікторівна, Крупельницький Віталій Леонідович, Катриченко 
Юрій Олексійович. 8. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ТРЕСТ 
«КИЇВМІСЬКБУД-3». ВИРІШИЛИ: 1). Обрати членів наглядової ради Товариства 
у кількості 5 (п'ять) осіб, а саме: Білічак Христину Володимирівну, Воробйову 
Ірину Вікторівну, Крупельницького Віталія Леонідовича, Прокопенка Олексія 
Юрійовича, Катриченка Юрія Олексійовича. 9. Про затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради 
ПАТ  «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3», встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової 
ради ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3». ВИРІШИЛИ: 1). Затвердити умови 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради 
ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3». 2). Встановити розмір винагороди членам На-
глядової ради ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3» у відповідності з умовами укла-
дених із ними договорів. 3). Обрати Генерального директора ПАТ «ТРЕСТ 
«КИЇВМІСЬКБУД-3» Тимошенка О.М. особою, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3».

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

Директор  Артамонов Д.В.
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ГОТЕЛЬ»ТЕАТРАЛЬНИЙ», 
03358481, вулиця Голосiївська 7, Київ, 
Голосіївський, 03039, УКРАЇНА, 
(044)525-74-27

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

25.04.2018

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

03358481.infosite.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності.

ТОВ»МАЛТІКОМ», 30777206

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 13.04.2017 року. Кворум 
зборів: 98,9915% до загальної кількості голосів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії
2. Прийняття рішень з порядку проведення Загальних Зборів.
3. Звіт виконавчого органу за результатами роботи АТ за 2016 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за результатами роботи АТ за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради за результатами роботи АТ за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту АТ за 2016рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу, 
Ревізора та Наглядової ради.
8. Розподіл прибутку і збитків за 2016 рік.
9. Внесення та затвердження змін до Статуту та положень Товариства.
10. Затвердження договорів та проектів договорів.
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів було 
надруковано в газеті: «Відомості НКЦПФР» від 03.03.2017р. № 43(2548);
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів було 
опубліковано в стрічці новин загальнодоступній базі даних НКЦПФР 
06.03.2017р.
Загальні збори акціонерів ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» оголошуються 
відкритими.
Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного проводить Тим-
часова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою ПАТ «ГОТЕЛЬ 
«ТЕАТРАЛЬНИЙ» (Протокол Наглядової ради N2/2017 від 10.03.2017р.) у 
складі: Вороніна Т. В., Субетова М. В., Гордієнко Л.В.
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Обрання членів лічильної комісії 
ВИСТУПИВ: Голова Реєстраційної комісії з інформацією про необхідність 
обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
Пропозиція: Голова Реєстраційної комісії Субетова В.М. запропонувала 
обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Вороніна Таміла 
Володимирівна, члени лічильної комісії: Субетова Марина Володимирівна, 
Гордієнко Л.В.
Голосували:
«За» 2 766 449 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосую-
чих на зборах акцій. «Проти» 0 голосів, що складає 0 % від загальної кіль-
кості голосуючих на зборах акцій.
«Утримались» немає.
Постановили:
Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Вороніна Т. В. 
Члени лічильної комісії: Субетова М. В., Гордієнко Л.В.
Підрахунок голосів продовжує лічильна комісія, обрана Загальними збора-
ми ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Прийняття рішень з порядку проведення Загальних Зборів.
ВИСТУПИВ: Голова Реєстраційної комісії з інформацією про необхідність 
обрання Голови, Секретаря Загальних зборів.
Пропозиція: Голова Реєстраційної комісії запропонував обрати Головою 
Загальних зборів – Нечипоренко А.О., секретарем Загальних зборів – Мат-
вієнко С.Р.
Голосували:
«За» 2 766 437 голосів, що складає 99,99957% від загальної кількості голо-
суючих на зборах акцій. 
«Проти» 12 голосів, що складає 0,00043 % від загальної кількості голосую-
чих на зборах акцій.
«Утримались» немає.
Постановили:
Обрати Головою Загальних зборів – Нечипоренко А.О., секретарем За-
гальних зборів – Матвієнко С.Р.

Слухали: Пропозицію Голови Загальних зборів АТ затвердити наступний 
регламент Загальних зборів:
доповідь до 20 хвилин; 
співдоповіді та заключні виступи – до 7 хвилин;
виступи до 5 хвилин ;
виступи щодо кандидатур, процедури та мотивів голосування, запитань, 
повідомлень, довідок, внесення поправок тощо - до 3 хвилин. 
Голосували:
«За» 2 766 437 голосів, що складає 99,99957% від загальної кількості голо-
суючих на зборах акцій. 
«Проти» 12 голосів, що складає 0,00043 % від загальної кількості голосую-
чих на зборах акцій.
«Утримались» немає.
Постановили:
1. Затвердити запропонований Головою Загальних зборів Регламент За-
гальних зборів.
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Звіт виконавчого органу по результатам роботи АТ за 2016 рік. 
ВИСТУПИВ: Голова Правління хвостенко С.М. та довів до відома акціоне-
рів звіт по результатам роботи АТ за 2016рік.
Голосували:
«За» 2 766 437 голосів, що складає 99,99957% від загальної кількості голо-
суючих на зборах акцій. 
«Проти» 12 голосів, що складає 0,00043 % від загальної кількості голосую-
чих на зборах акцій.
«Утримались» немає.
Пропозиція акціонера:
Виступила акціонер товариства Чернушенко Л.Й. з пропозицією визначити 
звіт правління як додаток до протоколу загальних зборів. Додатково враху-
вати інформацію про нерухоме майно станом на 13.04.2017р.
Голосували:
«За» 12 голосів, що складає 0,00043 % від загальної кількості голосуючих 
на зборах акцій. 
«Проти» 2 766 437 голосів, що складає 99,99957% від загальної кількості 
голосуючих на зборах акцій.
«Утримались» немає.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Прийняти звіт виконавчого органу по результатам роботи АТ за 2016 рік 
до відома.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Звіт Ревізійної комісії по результатам роботи АТ за 2016 рік.
ВИСТУПИЛА: Член Ревізійної комісії та довела до відома акціонерів звіт 
Ревізійної комісії по результатам роботи АТ за 2016 рік.
Голосували:
«За» 2 766 437 голосів, що складає 99,99957% від загальної кількості голо-
суючих на зборах акцій. 
«Проти» 12 голосів, що складає 0,00043 % від загальної кількості голосую-
чих на зборах акцій.
«Утримались» немає 
Пропозиція акціонера:
Виступила акціонер товариства Чернушенко Л.Й. з пропозицією визначити 
звіт Ревізійної комісії як додаток до протоколу загальних зборів.
Голосували:
«За» 12 голосів, що складає 0,00043 % від загальної кількості голосуючих 
на зборах акцій. 
«Проти» 2 766 437 голосів, що складає 99,99957% від загальної кількості 
голосуючих на зборах акцій.
«Утримались» немає.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Звіт Ревізійної комісії по результатам роботи АТ за 2016 рік прийняти до 
відома.
ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Звіт Наглядової ради по результатам роботи АТ за 2016 рік.
ВИСТУПИВ: Член Наглядової Ради та довів до відома акціонерів звіт На-
глядової ради по результатам роботи АТ за 2016рік.
Голосували:
«За» 2 766 437 голосів, що складає 99,99957% від загальної кількості голо-
суючих на зборах акцій. 
«Проти» 12 голосів, що складає 0,00043 % від загальної кількості голосую-
чих на зборах акцій.
«Утримались» немає 
Пропозиція акціонера:
Виступила акціонер товариства Чернушенко Л.Й. з пропозицією визначити 
звіт Наглядової ради як додаток до протоколу загальних зборів.
Голосували:
«За» 12 голосів, що складає 0,00043 % від загальної кількості голосуючих 
на зборах акцій. 
«Проти» 2 766 437 голосів, що складає 99,99957% від загальної кількості 
голосуючих на зборах акцій.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»



№80, 26 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

5

«Утримались» немає.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Звіт Наглядової ради по результатам роботи АТ за 2016 рік прийняти до 
відома.
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Затвердження річного звіту АТ за 2016рік.
ВИСТУПИВ: Голова Зборів про необхідність затвердження річного звіту  
АТ за 2016рік.
Слухали: Пропозицію Голови зборів про затвердження річного звіту АТ за 
2016рік.
Голосували:
«За» 2 766 437 голосів, що складає 99,99957% від загальної кількості голо-
суючих на зборах акцій. 
«Проти» 12 голосів, що складає 0,00043 % від загальної кількості голосую-
чих на зборах акцій.
«Утримались» немає 
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Річний звіт АТ за 2016рік затвердити.
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу, Реві-
зійної комісії та Наглядової ради.
ВИСТУПИВ: Голова Зборів з інформацією про необхідність прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу, Ревізійної комісії 
та Наглядової ради.
Слухали: Пропозицію Голови зборів про визнання роботи виконавчого ор-
гану, Ревізійної комісії та Наглядової ради АТ за 2015рік – задовільною. 
Голосували:
«За» 2 766 437 голосів, що складає 99,99957% від загальної кількості голо-
суючих на зборах акцій. 
«Проти» 12 голосів, що складає 0,00043 % від загальної кількості голосую-
чих на зборах акцій.
«Утримались» немає 
Пропозиція акціонера:
Виступила акціонер товариства Чернушенко Л.Й. з пропозицією роботу ви-
конавчого органу, Ревізійної комісії та Наглядової ради АТ за 2016 рік ви-
знати незадовільною, у зв’язку матеральними витратами акціонерів в роз-
мірі близко 100,00грн. на проведення активації рахунку в Депозитарній 
установі, яка веде реєстр Акціонерного товариства.
Голосували:
«За» 12 голосів, що складає 0,00043 % від загальної кількості голосуючих 
на зборах акцій. 
«Проти» 2 766 437 голосів, що складає 99,99957% від загальної кількості 
голосуючих на зборах акцій.
«Утримались» немає.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Роботу виконавчого органу, Ревізійної комісії та Наглядової ради АТ за 
2016 рік визнати задовільною.
ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Розподіл прибутку і збитків за 2016 рік.
ВИСТУПИВ: Голова Правління хвостенко С.М. з інформацією про наяв-
ність прибутку по результатам діяльності АТ за 2016 рік у сумі 201 200 грн. 
(двісті одна тисяча двісті грн.)
Слухали: Пропозицію Голови правління дивіденди не нараховувати та не 
виплачувати. Прибуток, отриманий в 2016 році спрямувати на ремонтні ро-
боти будівлі, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, буди-
нок 7, корп 1-А, що є власністю ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ».
Голосували:
«За» 2 766 437 голосів, що складає 99,99957% від загальної кількості 
голосуючих на зборах акцій.

«Проти» 12 голосів, що складає 0,00043 % від загальної кількості голосую-
чих на зборах акцій.
«Утримались» немає 
Пропозиція акціонера:
Виступила акціонер товариства Чернушенко Л.Й. з пропозицією перенести 
розгляд питання про розподіл прибутку і збитків товариства за 2016р. після 
подання звіту в НКЦПФР.
Голосували:
«За» 12 голосів, що складає 0,00043 % від загальної кількості голосуючих 
на зборах акцій. 
«Проти» 2 766 437 голосів, що складає 99,99957% від загальної кількості 
голосуючих на зборах акцій.
«Утримались» немає.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. При-
буток, отриманий в 2016 році спрямувати на ремонтні роботи будівлі, що 
знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, будинок 7, корп 1-А, що 
є власністю ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ».
ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Внесення та затвердження змін до Статуту та положень Товариства.
ВИСТУПИВ: Голова Зборів з інформацією, що Наглядова рада запропо-
нувала зняти данне питання з порядку денного. 
Пропозиція: Зняти данне питання з порядку денного.
Голосували:
«За» 2 766 437 голосів, що складає 99,99957% від загальної кількості голо-
суючих на зборах акцій. 
«Проти» 12 голосів, що складає 0,00043 % від загальної кількості голосую-
чих на зборах акцій.
«Утримались» немає 
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Зняти данне питання з порядку денного.
ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Затвердження договорів та проектів договорів 
ВИСТУПИВ: Голова Зборів, з інформацією, про відсутність договорів та 
проектів договорів, які необхідно було б затверджувати на Загальних збо-
рах акціонерів.
Слухали: Пропозицію Голови зборів про зняття даного питання порядку 
денного з розгляду.
Голосували:
«За» 2 766 437 голосів, що складає 99,99957% від загальної кількості голо-
суючих на зборах акцій. 
«Проти» 12 голосів, що складає 0,00043 % від загальної кількості голосую-
чих на зборах акцій.
«Утримались» немає 
ПОСТАНОВИЛИ:
Зняти дане питання порядку денного з розгляду.
Питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ГО-
ТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» розглянуто.
Загальні збори акціонерів ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» оголошуються 
закритими.
6. Інформація про дивіденди : у звітному періоді дивіденди не нарахову-
валися та не виплачувалися

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
 Найменування посади
Голова правління

_________ 
(підпис)

Хвостенко С.М. 
(ініціали та прізвище керівника)

25.04.2018р
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 
I.  Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Реалiзацiйна база». 2. Код за ЄДРПОУ: 
05472092. 3. Місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Миру, 19. 4. Між-
міський код, телефон та факс: /044/ 2001819 (т/ф). 5. Електронна 
поштова адреса: n.ishchenko@realbaza.kiev.ua. 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: 05472092.infosite.com.ua. 7. Вид особливої інфор-
мації: Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв. II. Текст повiдомлення. 
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв – 24.04.2018р, найменування уповноваженого ор-
гану, що його прийняв: загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо 
правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: щодо будьяких 

напрямків діяльності Товариства. Гранична сукупнiсть вартостi 
правочинiв – 15 000 тис.грн.; вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi 66611тис. грн.; спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 
22,5188%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 30193484 акцiй 
iменних простих, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах – 26926944 акцiй iменних простих, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 
26926944 акцiй iменних простих, та «проти»  0 акцiй iменних простих. 
III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади: Голо-
ва правління Крилов Володимир Васильович. 25.04.2017

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РЕАЛIЗАЦIЙНА БАЗА»
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ГЕОРГIЙ»

Річна інформація  
емітента цінних паперів

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ГЕОРГIЙ», 
23385184, вул. Шолуденка, 3, 
м. Київ, Шевченківський, 04116, 
Україна, (044) 230-47-48

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

26.04.2018

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

http://smida.gov.ua/db/
participant/23385184

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД»

Додаток 45 до Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів (пункт 6 глави 4 розділу ІІ)

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Бердянський машинобудiвний завод», 32954692,87400, Донецька 
область, Першотравневий район, смт. Мангуш, вул. Мурзи, буд. 16, к. 
6, тел. 0629723919; 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018р; 3. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: bmz.pat.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРМЕД-
ФАРМ», 22949302, вул. Кiквiдзе, 
18-А, м. Київ, Печерський р-н, 01103, 
0445017344

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

25.04.2018

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

22949302.smida.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АЗОВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД»

Додаток 45 до Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів (пункт 6 глави 4 розділу ІІ)

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Азовський машинобудiвний завод», 32954671,87400, Донецька область, 
Першотравневий район, смт. Мангуш, вул. Мурзи, буд. 16,к. 6, 0629723919; 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018р.; 3. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: amz.pat.ua

Річна інформація емітента цінних паперів: 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПРОМIНЬ.», 14311637, Київська обл., 
Iванкiвський, 07201, смт. Iванкiв, Заводська, 53; 0-4591-5-30-04.  
0-4591-5-35-05. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018 р. 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
www.oaopromin.com.ua; 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  
«Аудиторська фiрма «Венгер i Партнери», 36852079; 5. Інформація про за-
гальні збори: Порядок денний загальних зборів, які відбулися 24.04.2017 р.: 
1) Обрання членiв Лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. 2) Об-
рання Головуючого та Секретаря загальних зборiв Товариства. 3) Затвер-
дження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв Товариства; за-
твердження порядку голосування на загальних зборах. 4) Визначення 
порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного 

голосування. 5) Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства у 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його 
розгляду. 6) Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рiк та при-
йняття рiшення за наслiдками його розгляду. 7) Звiт Ревiзiйної комiсiї Това-
риства про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
результатами 2016 фiнансового року та прийняття рiшення за наслiдками 
його розгляду. Висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2016 року. 
8) Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. 
9)  Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 
2016  рiк. 10) Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за результа-
тами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. 11) Ви-
значення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. 12) Про 
припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 13) Про об-
рання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Пропозицій до переліку питань 
порядку денного не було. Загальні збори відбулися. 6. Інформація про ди-
віденди: За результатами звітного та попередніх років рішення щодо ви-
плати дивідендів не приймалось

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

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

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

1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезна-
ходження, міжміський код та 
телефон емітента

ПрАТ «НIЖИНСЬКИЙ 
ДОСЛIДНОМЕХАНIчНИЙ 
ЗАВОД», 01033390, Чернігівська 
обл., 16600, м. Нiжин, Носiвський шлях, 
56, тел. (04631) 31734

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

23.04.2018

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

http://nomz.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 АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТО 
"АЛЬПСЕРВIС", 23463151, 
61052 Харкiвська область Жовтне-
вий мiсто Харкiв вул. Рiздвя
на, б. 29Б, офiс 209, (057) 7680876

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

24.04.2018

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

http://alpservice.nravers.com.ua
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ 

IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОї»
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ 
IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ», 31987690, 
вул. Єлизавети Чавдар, буд. 3, м. Київ,, 
Дарницький р-н,, 02140, 0445917730

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

25.04.2018

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

31987690.smida.gov.ua

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА 

КОМПАНІЯ»
Загальні відомості

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

Приватне акціонерне товариство "НЕЗА-
ЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ"
код ЄДРПОУ 20036721
місцезнаходження: 01021, м. Київ, Клов-
ський узвіз, 9/2, кв.40
телефон +38 (044) 364-35-84

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

24.04.2018

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

http://www.uiic.com.ua

Голова Правління
ПрАТ «Незалежна Сервісна Компанія»  А.С. Курський

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 «ХАРКIВСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД 
«ПЛIНФА»

2. Код за ЄДРПОУ 00240253
3. Місцезнаходження 61052, м. Харкiв, Конторьска, 75/77
4. Міжміський код, телефон та факс (057) 712-11-33 (057) 712-40-41
5. Електронна поштова адреса jur@plinfa.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.plinfa.com

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

II. Текст повідомлення
19.04.2018 на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ХМЗ 

«ПЛIНФА» прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством у строк до на-

ступних Загальних зборiв, з метою здiйснення господарської дiяльностi, 
таких значних правочинiв: поставки, продажу продукцiї власного вироб-
ництва, надання послуг, без обмеження; кредитних договорiв, договорiв 
позики, договорiв купiвлi-продажу рухомого та нерухомого майна, 
договорiв застави майна Товариства, iз граничною сукупною вартiстю та-
ких правочинiв не бiльше 100% вартостi активiв Товариства. Гранична 
сукупнiсть вартостi правочинiв: 44236 тис.грн., вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 44236 тис.грн., 
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 100%. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1002693 штук, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 896151, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» 721901, «утримались» - 
174250, «проти» прийняття рiшення – немає.

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

Конюшенко Григорiй 
Миколайович

Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.04.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ПЛIНФА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД». 2. Код за ЄДРПОУ: 00306331. 3. Місцез-
находження: 17000, Чернiгiвська обл., Козелецький район, селище мiського 
типу Козелець, вулиця Соборностi, 121-А. 4. Міжміський код, телефон та 
факс: 0464642121 д/н. 5. Електронна поштова адреса: k_lionzavod@ua.fm. 
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: Рiшення 
прийняті загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIчНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» (ПРОТОКОЛ 
№  23042018 вiд 23.04.2018 року.) Посадова особа, Донченко Iрина Мико-
лаївна, яка займала посаду члена Наглядової Ради з 15.04.2015 року до 
23.04.2018 року (3 роки), припинила повноваження. Частка в статутному 
капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття пас-
портних даних. Посадова особа, Лєшкова Наталiя Леонiдiвна, яка займала 
посаду члена Наглядової Ради з 15.04.2015 року до 23.04.2018 року 
(3 роки), припинила повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 
0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За-
значена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. На 
посаду члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» на 3 роки, обрана Донченко Iрина 
Миколаївна, яка протягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi iншi по-

сади: генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТ-
ВА «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ». Частка в статутному 
капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Не є акцiонером. Не є незалежним директором. Є пред-
ставником акцiонера: Iнформацiї про акцiонера: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ», код за 
ЄДРПОУ 23725243. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках), якою володiє Акцiонер 
в статутному капiталi Товариства 59.775%. На посаду члена Наглядової 
ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ 
ЛЬОНОЗАВОД» на 3 роки, обрана Лєшкова Наталiя Леонiдiвна, яка про-
тягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: начальник вiддiлу 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНВЕСТИЦIЙНА 
КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ». Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена 
посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не є 
акцiонером. Не є незалежним директором. Є представником акцiонера: 
Iнформацiї про акцiонера: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ», код за ЄДРПОУ 
23725243. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках), якою володiє Акцiонер в ста-
тутному капiталi Товариства 59.775%. . III. Підпис 1. Особа, зазначена ниж-
че, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Найме-
нування посади: Директор Колесник М.І.

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»
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Річна інформація емітента цінних паперів

ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»

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

Публiчне акцiонерне товариство 
«Запорiжжяобленерго», ЄДРПОУ 
00130926, Запорізька обл., 69035, 
м.Запорiжжя, вул. Сталеварiв, 14, 
(061) 286-33-86

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

24.04.2018

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

www.zoe.com.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «БДО», ЄДРПОУ 
20197074 

5. Інформація про загальні збори: 18.04.2017 проведено річні загальні 
збори акціонерів з порядком денним: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї 
рiчних загальних зборiв Товариства. 2. Затвердження порядку проведення 
(регламенту) рiчних загальних зборiв Товариства. 3. Звiт Дирекцiї Товари-
ства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 
2016  роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Звiт На-
глядової ради Товариства про роботу за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про роботу 
за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затверджен-
ня висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту 
Товариства за 2016 рiк. 7. Визначення основних напрямiв дiяльностi Това-
риства на 2017  рiк. 8. Встановлення чiтких цiлей дiяльностi Товариства на 
2017-2018 роки. 9. Створення фонду технiчного переоснащення Товари-
ства. 10. Розподiл прибутку Товариства, отриманого за результатами 
дiяльностi Товариства у 2016 роцi, в тому числi затвердження розмiру 
рiчних дивiдендiв, з урахуванням вимог передбачених законодавством, 
вiдповiдно до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
у 2016 роцi. 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та 
членiв Наглядової ради Товариства. 12. Обрання членiв Наглядової ради 
Товариства. 13. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, тру-
дових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової 
ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 14. Прийняття рiшення 
про припинення виконання обов’язкiв Генерального директора Товариства. 
15. Обрання виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства.

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавали акцiонери: 
Фонд державного майна, що володiє бiльше нiж 10 вiдсотками акцiй 
ПАТ  «Запорiжжяобленерго», Компанiя ЛЕКС ПЕРФЕКТА ЛIМIТЕД (LEX 
PERFECTA LIMITED), що володiє бiльше нiж 10 вiдсотками акцiй 
ПАТ  «Запорiжжяобленерго», Компанiя «BICONTIA ENTERPRISES 

LIMITED», що володiє бiльше нiж 10 вiдсотками акцiй 
ПАТ «Запорiжжяобленерго», ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНIЯ «МЕРИДIАН», 
що володiє менше нiж 10  вiдсотками акцiй ПАТ «Запорiжжяобленерго». 
Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення з питань 
№№1-12, не прийнято рішення з питань №№13,14. 

На 24.10.2017 за ініціативою Наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго» 
були заплановані позачергові загальні збори акціонерів з порядком денним: 
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товари-
ства. 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових за-
гальних зборiв Товариства. 3. Прийняття рiшення про змiну типу та наймену-
вання Товариства. 4. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом 
викладення його в новiй редакцiї. 5.Затвердження умов договорiв (цивiльно-
правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка упо-
вноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. Пропозицiї 
до перелiку питань до порядку денного не подавались. Позачерговi загальнi 
збори не вiдбулися на пiдставi ст. 41 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства», у звязку з тим, що кворум для проведення зборiв було недосягнуто.

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного періоду рішення 
про виплату дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2233658 2438448
Основні засоби (за залишковою вартістю) 770989 809413
Довгострокові фінансові інвестиції 163 204
Запаси 41271 38663
Сумарна дебіторська заборгованість 1322195 1501420
Грошові кошти та їх еквіваленти 8821 5280
Власний капітал 373273 374999
Статутний капітал 44840 44840
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 185388 200480
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 482659 549221
Поточні зобов’язання і забезпечення 1377726 1514228
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.08 0.01

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

-0.08 0.01

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 179360000 179360000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

В.о. генерального директора ПАТ «Запоріжжяобленерго» О.П. Ан-
гелова

Повідомлення про виникнення особливої інформації I. Загальні ві-
домості 1. Повне найменування емітента: ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПРОМIНЬ.». 2. Код за ЄДРПОУ: 14311637. 3. Міс-
цезнаходження: 07200, КИЇВСЬКА ОБЛ., IВАНКIВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ 
МIСЬКОГО ТИПУ IВАНКIВ, ВУЛ.ЗАВОДСЬКА, БУДИНОК 53. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: 0-4591-5-30-04 04591-5-35-05. 5. Електронна поштова 
адреса: oaopromin@oaopromin.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.
oaopromin.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення: Рiшення прйняті загальни-
ми зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРОМIНЬ.» (Протокол № 24042018 вiд 24.04.2018 року). Посадова особа, 
Мостовський Аркадiй Юхимович, який займав посаду голови Наглядової 
ради з 21.04.2015 року до 24.04.2018 року (3 роки), припинив повноважен-
ня. Частка в статутному капiталi Емiтента 24,509721%%; непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова осо-
ба не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа, Гальцева 
Євгенiя Вiкторiвна, яка займала посаду члена Наглядової ради з 21.04.2015 
року до 24.04.2018 року (3 роки), припинила повноваження. Частка в статут-
ному капiталi Емiтента 3,85274 %; непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних. Посадова особа, Прокопчук Олена Аркадiївна, яка 
займала посаду члена Наглядової ради з 21.04.2015 року до 24.04.2018 року 
(3 роки), припинила повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 
3,853208%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа, Ковальчук Микола Олександрович, який займав посаду 
члена Наглядової ради з 21.04.2015 року до 24.04.2018 року (3 роки), при-

пинив повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 0,453428%; не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена 
посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. На посаду 
Члена наглядової ради Товариства на 3 роки, обраний Мостовський Аркадiй 
Юхимович, який протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi iншi посади: 
ТОВ «НТК ЕКРАН», Генеральний директор. Частка в статутному капiталi 
Емiтента 24,509721%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Є акцiонером. На посаду Члена наглядової ради Товариства 
на 3 роки, обрана Гальцева Євгенiя Вiкторiвна, яка протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймала наступнi iншi посади: ТОВ «НТК ЕКРАН», Головний бухгал-
тер. Частка в статутному капiталi Емiтента 3,85274 %; непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Є акцiонером. На посаду Члена 
наглядової ради Товариства на 3 роки, обрана Прокопчук Олена Аркадiївна, 
яка протягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: ТОВ «НТК 
ЕКРАН», Iнженер-програмiст 2-ї категорiї. Частка в статутному капiталi 
Емiтента 3,853208%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Є акцiонером. На посаду Члена наглядової ради Товариства 
на 3 роки, обраний Ковальчук Микола Олександрович, який протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi iншi посади: ПАТ «ПРОМIНЬ.», Голо-
вний iнженер. Частка в статутному капiталi Емiтента 0,453428%; непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Є акцiонером. III. Під-
пис 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 МАЛЬТОБАР 
СЕРГIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 
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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 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ПЛОДОВОД", 
00412333, 64809 Харкiвська область 
Близнюкiвський с. Садове  
вул. Ленiна, 63, (057) 7680876

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

24.04.2018

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

www.plodovod.nravers.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 АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ПЕчЕНIЗЬ КИЙ 
"АГРОТЕХСЕРВIС", 21196438, 
26280 Харкiвська область Печенiзь
кий рн смт Печенiги пров. Богдана 
Хмельницького, б. 1, (057)7680876

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

24.04.2018

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

http://agrotex.nravers.com.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ХАРКIВСЬКЕ УПРАВЛIННЯ 

МЕХАНIЗАЦIї №11”
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 товари-
ство "Харкiвське управлiння 
механiзацiї №11", 01413974, 
61030 Харкiвська область 
червонозаводський м. Харкiв 
вул. Бiологiчна, 25, 
(057) 7680876

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

24.04.2018

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

www.hum11.nravers.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 АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ХАРКIВСПЕЦБУД", 
01270434, 61024 Харкiвська 
область Київський м. Харкiв вул. 
Студентська, 5/2 А, (057)7680876

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

24.04.2018

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

http://kharkivspecbud.nravers.
com.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ТЕХНОЛОГIчНИЙ ПАРК “IНСТИТУТ 

МОНОКРИСТАЛIВ”
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТЕХНОЛОГIчНИЙ ПАРК "IНСТИТУТ 
МОНОКРИСТАЛIВ", 30954664, 61072 
Харкiвська область Харкiвський м. Харкiв 
проспект Ленiна, 60, (057) 7680876

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

24.04.2018

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

www.tehnopark.nravers.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСIЯХ 

“ХАРКIВТУРИСТ”
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

Приватне акцiонерне товариство по 
туризму та екскурсiях "Харкiвтурист", 
02648484, 61082 Харкiвська область 
Немишлянський мiсто Харкiв Проспект 
Московський, буд. 144, (057) 7680876

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

24.04.2018

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

http://kharkivturist.nravers.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 АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ХАРМ", 
30655196, 62371 Харкiвська 
область Дергачiвський район 
с.  Подвiрки вулиця Сумський 
шлях, будинок 53, (057)7680876

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

24.04.2018

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

http://harm.nravers.com.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 26 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

10

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬ
ТУРИСТ", 02593659, 43005 Волинсь
ка область д/н Луцьк прт. Президента 
Грушевського, 33, 0676504983

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

24.04.2018

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

http://volinturist.nravers.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“НАУКОВОВИРОБНИчЕ ПIДПРИєМСТВО 

“IНТЕРТЕК”
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Наукововиробниче пiдприємство 
"Iнтертек", 30238202, 61060 Харкiвська 
область д/н м. Харкiв Проспект 
П'ятдесятирiччя СРСР, буд. 171, офiс 204, 
(057) 7680876

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

24.04.2018

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

www.intertek.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 АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"БУДМЕТАЛ", 21212812, 
61106 Харкiвська область 
Орджонiкiдзевський рн м. Харкiв 
вул. Плиткова, 12, (057)7680876

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

24.04.2018

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

http://budmetal.nravers.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 АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЕЛАКС", 
22648813, 61070 Харкiвська область 
Київський район мiсто Харкiв 
вул. Академiка Проскури, 1, 
корп. 12, (057)7680876

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

24.04.2018

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

http://elaks.in.ua/page/reports

ПРИВАТНЕ МИКОЛАїВСЬКЕ ОБЛАСНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ 

ТА ЕКСКУРСIЯХ “МИКОЛАїВТУРИСТ”
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 МИКОЛАїВСЬКЕ ОБЛАСНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ 
ТА ЕКСКУРСIЯХ "МИКОЛАїВТУРИСТ", 
02659223, 54038 Миколаївська область д/н 
мiсто Миколаїв вулиця Генерала Карпен-
ка, будинок 46, (067)6504983

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

24.04.2018

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

http://mykolaivturist.pat.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ВАСIЩЕВО", 00450097, 62495 
Харкiвська область Харкiвський 
смт.  Васищево Новопроектна, 1, 
(057) 7680876

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

24.04.2018

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

http://vasishevo.nravers.com.ua

ПРИВАТНЕ ВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ 

ТА ЕКСКУРСIЯХ “ВIННИЦЯТУРИСТ”
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 ВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ 
ТА ЕКСКУРСIЯХ "ВIННИЦЯТУРИСТ", 
02657201, 21050 Вiнницька область д/н 
мiсто Вiнниця вулиця Пушкiна, будинок 4, 
0676504983

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

24.04.2018

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

http://turistvin.at.ua/
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ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД 

“ТОчМЕДПРИЛАД”
Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - під-
приємців та громадських форму-
вань, місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД 
"ТОчМЕДПРИЛАД", 
00481324, 61085 Харкiвська 
область Київський м. Харкiв 
вулиця Академiка Проскури, 
будинок 1, корпус 45, 
(057) 7680876

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

24.04.2018

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

www.tochmed.com.ua

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

Аудиторська фірма "РЕЙ-
ТІНГ" у формі товариства з 
обмеженою відповідальніс-
тю, 23913424

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне товариство)
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 10.04.2017 р. Порядок 
денний: 1. Затвердження умов договору на iнформацiйне та 
органiзацiйне забезпечення проведення чергових Рiчних загальних 
зборiв акцiонерного Товариства. 2. Обрання лiчильної комiсiї та 
припинення її повноважень. 3. Обрання Голови та Секретаря черго-
вих Рiчних загальних зборiв акцiонерного Товариства. 4. Про поря-
док проведення чергових Рiчних загальних зборiв акцiонерного То-
вариства. 5. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв 
для простого та кумулятивного голосування. 6. Звiт Генерального 
директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi То-
вариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту. 7. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. 8. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 
2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 9. За-
твердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк, 
розподiл прибутку за 2016 рiк. 10.Вiдкликання Голови та членiв На-
глядової ради. 11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Членами Наглядової 
ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами На-
глядової ради. Рiшення прийнятi по всiх питаннях порядку денного, 
а саме: 1. Умови договору на iнформацiйне та органiзацiйне забез-
печення проведення загальних зборiв затверджено. 2. Лiчильну 
комiсiю обрано, повноваження припиняються разом з закiнченням 
загальних зборiв. 3. Голову та секретаря чергових Рiчних загальних 
зборiв обрано. 4. Порядок проведення чергових Рiчних загальних 
зборiв затверджено. 5. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв 
для простого та кумулятивного голосування визначено. 6. Звiт Гене-
рального директора про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк затверджено. Роботу Генерально-
го директора визнано задовiльною. 7. Звiт Наглядової ради за 2016 
рiк затверджено, роботу Наглядової ради визнано задовiльною. 
8. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк затверджено, роботу Ревiзiйної 
комiсiї визнано задовiльною. 9. Рiчний звiт та баланс Товариства за 
2016 рiк затверджено, прибуток направлено на розвиток 
пiдприємства. 10. Голову та членiв Наглядової ради Товариства 
вiдкликано. 11. Членiв Наглядової ради Товариства обрано. 12. Умо-
ви цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), 
що укладатимуться з членами Наглядової ради та розмiр їх вина-
городи затверджено. Уповноважену особу на пiдписання договорiв 
(контрактiв) з членами Наглядової ради визначено. Протягом 
звiтного року позачерговi збори не скликались.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“АГРОФIРМА “РОСIЯ”

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "АГРОФIРМА 
"РОСIЯ", 00708265, 64253 
Харкiвська область 
Балаклiйський р-н с. Мiлова 
вул. Шкiльна, б. 21 Б, (057) 
76-808-76

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

24.04.2018

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

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

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

Аудиторська фірма "РЕЙТІНГ" у 
формі Товариства з обмеженою 
відповідальністю, 23913424

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 29.04.2016 р. Порядок ден-
ний: 1. Затвердження умов договору на iнформацiйне та органiзацiйне 
забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерного товариства. 
2.  Обрання лiчильної комiсiї та припинення її повноважень. 3. Обрання 
Голови та секретаря загальних зборiв. 4. Про порядок проведення за-
гальних зборiв. 5. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту. 6. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк та прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту. 7. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 
2015  рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 8. Затвер-
дження рiчного звiту та балансу, розподiл прибутку за 2015 рiк. Нiяких 
пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Рiшення прийнятi по 
всiх питаннях порядку денного, а саме: 1. Умови договору на iнформацiйне 
та органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв затвердже-
но. 2. Лiчильну комiсiю обрано, повноваження припиняються разом з 
закiнченням загальних зборiв. 3. Голову та секретаря загальних зборiв 
обрано. 4. Порядок проведення загальних зборiв затверджено. 5. Звiт 
Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за 2015 рiк затверджено, роботу Дирекцiї визнано задовiльною. 6. Звiт 
Наглядової ради за 2015 рiк затверджено, роботу Наглядової ради ви-
знано задовiльною. 7. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк затверджено, ро-
боту Ревiзiйної комiсiї визнано задовiльною. 8. Рiчний звiт та баланс То-
вариства за 2015 рiк затверджено, прибуток за 2015 рiк направити на 
розвиток пiдприємства. Протягом звiтного року позачерговi збори не 
скликались.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“НОВОПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ”
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

Приватне акцiонерне товари-
ство "Новопокровський завод 
Залiзобетонних конструкцiй", 
30614042, 63523 Харкiвська 
область чугуївський м. 
Новопокровка вул. 
Островського,10, (057) 7680876

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

24.04.2018

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

www.npzzbk.nravers.com.ua/
reg_zvit.html
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - під-
приємців та громадських форму-
вань, місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ХАРКIВСЬКИЙ КАНАТ-
НИЙ ЗАВОД", 00306443, 
61020 Харкiвська область 
Жовтневий м. Харкiв вул. Китаєнка, 
1, (057)76-808-76

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

24.04.2018

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

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

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

Аудиторська фірма "РЕЙТІНГ" у 
формі товариства з обмеженою 
відповідальністю, 23913424

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 28 квiтня 2017 р. Порядок 
денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї та припинення її повноважень. 2. Об-
рання Голови та секретаря загальних зборiв. 3. Про порядок проведення 
загальних зборiв. 4. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв 
для простого та кумулятивного голосування. 5. Звiт Правлiння про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та при-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Звiт Наглядової Ради То-
вариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
7. Заслуховування iнформацiї голови правлiння про хiд виконання плану 
санацiї ПАТ "Харкiвський канатний завод". 8. Затвердження рiчного звiту 
та балансу, розподiл прибутку за 2016 рiк. 9. Вiдкликання Голови та членiв 
Наглядової ради. 10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 11. За-
твердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлен-
ня розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Нiяких 
пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Рiшення прийнятi по всiх 
питаннях порядку денного, а саме: 1. Лiчильну комiсiю обрано, повнова-
ження припиняються разом з закiнченням загальних зборiв. 2. Голову та 
секретаря загальних зборiв обрано. 3. Порядок проведення загальних 
зборiв затверджено. 4. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для про-
стого та кумулятивного голосування визначено. 5. Звiт Правлiння про ре-
зультати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк за-
тверджено, роботу Правлiння визнано задовiльною. 6. Звiт Наглядової 
ради за 2016 рiк затверджено, роботу Наглядової ради визнано 
задовiльною. 7. Iнформацiю про хiд виконання санацiї ПАТ "Харкiвський 
канатний завод" прийнято до вiдома. 8. Рiчний звiт та баланс за 2016 рiк 
затверджено, прибуток направлено на розвиток пiдприємства. 9. Голову 
та членiв Наглядової ради вiдкликано. 10. Членiв Наглядової ради Това-
риства обрано. 11. Умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради та розмiр їх 
винагороди затверджено. Уповноважену особу на пiдписання договорiв 
(контрактiв) з членами Наглядової ради визначено.
Протягом звiтного року позачерговi збори не скликались.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ПЛЕМIННИЙ ЗА ВОД IМ. 20РIччЯ ЖОВТНЯ”

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, іденти-
фікаційний код згідно з Єдиним держав-
ним реєстром юридичних осіб, фізичних 
осіб  - підприємців та громадських форму-
вань, місцезнаходження, міжміський код 
та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товари-
ство "Племiнний за вод  
iм. 20 рiччя Жовтня", 00851198, 
64508 Харкiвська область Сах-
новщинський село Сугарiвське 
немає, (057)76-808-76

2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

24.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інфор-
мацію

www.20rokiv.nr-avers.com.ua/
reg_zvit.html

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ауди-
торської фірми (П. І. Б. аудитора - фізич-
ної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

Аудиторська фірма "Курсор-
Аудит" у формі товариства з об-
меженою відповідальністю, 
23146781

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 25.04.2017 р. Порядок денний: 
1.Затвердження умов договору на iнформацiйне та органiзацiйне забезпечен-
ня проведення загальних зборiв акцiонерного товариства. 2.Обрання лiчильної 
комiсiї та припинення її повноважень. 3.Обрання голови та секретаря зборiв. 
4.Про порядок проведення загальних зборiв. 5. Визначення порядку та спосо-
бу засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голосування. 6. Звiт 
Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 7. Звiт Наглядової 
Ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту. 8. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. 9. Затвердження рiчного звiту та балансу, розподiл 
прибутку за 2016 рiк. 10. Про змiну типу i назви товариства з Публiчного 
акцiонерного товариства "Племiнний завод iм. 20-рiччя Жовтня" на Приватне 
акцiонерне товариство "Племiнний завод "Сахновщинський" та надання по-
вноважень щодо переоформлення документiв товариства у зв'язку зi змiною 
типу та назви товариства. 11. Про затвердження нової редакцiї Статуту Това-
риства, її пiдписання, та проведення державної реєстрацiї змiн до установчих 
документiв Товариства. 12. Затвердження нової редакцiї положення про 
Загальнi збори товариства. 13. Затвердження нової редакцiї положення про 
Наглядову раду товариства. 14. Затвердження нової редакцiї положення про 
Правлiння товариства. 15. Затвердження нової редакцiї положення про 
Ревiзiйну комiсiю товариства. 16.Вiдкликання Голови та членiв Наглядової 
ради. 17. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 18. Затвердження 
умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укла-
датимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з 
членами Наглядової ради. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не 
надходило. Рiшення прийнятi по всiх питаннях порядку денного, а саме:  
1. Умови договору на iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведен-
ня загальних зборiв затверджено. 2. Лiчильну комiсiю обрано, повноваження 
припиняються разом з закiнченням загальних зборiв. 3. Голову та секретаря 
загальних зборiв обрано. 4. Порядок проведення загальних зборiв затвердже-
но. 5. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного 
голосування затверджено. 6. Звiт Правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк затверджено, роботу 
Правлiння визнано задовiльною. 7. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк затвер-
джено, роботу Наглядової ради визнано задовiльною. 8. Звiт Ревiзiйної комiсiї 
за 2016 рiк затверджено, роботу Ревiзiйної комiсiї визнано задовiльною.  
9. Рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк затверджено, прибуток направ-
лено на розвиток пiдприємства. 10. Рiшення про змiну типу i назви товариства 
з Публiчного акцiонерного товариства "Племiнний завод iм. 20-рiччя Жовтня" 
на Приватне акцiонерне товариство "Племiнний завод "Сахновщинський" та 
надання повноважень щодо переоформлення документiв товариства у зв'язку 
зi змiною типу та назви товариства прийнято. 11. Нову редакцiю Статуту Това-
риства її пiдписання, та проведення державної реєстрацiї змiн до установчих 
документiв затверджено. 12. Нову редакцiю положення про Загальнi збори 
Товариства затверджено. 13. Нову редакцiю положення про Наглядову раду 
Товариства затверджено. 14. Нову редакцiю положення про Правлiння Това-
риства затверджено. 15. Нову редакцiю положення про Ревiзiйну комiсiю Това-
риства затверджено. 16. Голову та членiв Наглядової ради Товариства 
вiдкликано. 17. Членiв Наглядової ради Товариства обрано. 18. Умови 
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладати-
муться з членами Наглядової ради та розмiр їх винагороди затверджено. Упо-
вноважену особу на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової 
ради визначено. Протягом звiтного року позачерговi збори скликались два 
рази але їх проведення не вiдбулось у зв'язку з вiдсутнiстю кворуму.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ХАРКIВ
ПРОДМАШ", 30034636, 61001 
Харкiвська область Фрунзенський 
м. Харкiв Лодзька, 7, (057)7680876

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

24.04.2018

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

www.prodmash.com.ua
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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, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС", 21672206м. Київ , 
Печерський, 01004, мiсто Київ, вул. Шовкович-
на, 42-44 (044) 277-50-00,

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

24.04.2018

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

www.pfts.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фiрма "Мiла - аудит" , 23504528 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фiрма "Мiла - аудит" , 23504528

5. Інформація про загаль-
ні збори (розділ заповню-
ється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне то-
вариство)

Черговi загальнi збори вiдбулись 27.04.2017р. 
(кворум зборів 78,01%). Перелiк питань, що 
розглядалися на Загальних зборах.
1. Про припинення повноважень членiв 
Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Публiчного 
акцiонерного товариства «Фондова бiржа 
ПФТС»; про обрання членiв Лiчильної комiсiї 
Загальних зборiв Публiчного акцiонерного това-
риства «Фондова бiржа ПФТС».
2. Про обрання секретаря Загальних зборiв 
Публiчного акцiонерного товариства «Фондова 
бiржа ПФТС».
3. Про затвердження Регламенту проведення 
Загальних зборiв Публiчного акцiонерного това-
риства «Фондова бiржа ПФТС».
4. Про розгляд звiту Наглядової ради Публiчного 
акцiонерного товариства «Фондова бiржа 
ПФТС» за 2016 рiк.
5. Про розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Публiчного 
акцiонерного товариства «Фондова бiржа 
ПФТС» за 2016 рiк i затвердження висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного това-
риства «Фондова бiржа ПФТС».
6. Про розгляд звiту Правлiння Публiчного 
акцiонерного товариства «Фондова бiржа 
ПФТС» за 2016 рiк, рiчного звiту товариства та 
затвердження балансу Публiчного акцiонерного 
товариства «Фондова бiржа ПФТС» за 2016 рiк.
7. Про розподiл прибутку i збиткiв Публiчного 
акцiонерного товариства «Фондова бiржа 
ПФТС» за 2016 рiк.
8. Про припинення повноважень членiв 
Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного това-
риства «Фондова бiржа ПФТС».
9. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї 
Публiчного акцiонерного товариства «Фондова 
бiржа ПФТС», затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з ними, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Публiчного 
акцiонерного товариства «Фондова бiржа 
ПФТС».
10. Про припинення повноважень членiв Нагля-
дової ради Публiчного акцiонерного товариства 
«Фондова бiржа ПФТС».
11. Про обрання членiв Наглядової ради 
Публiчного акцiонерного товариства «Фондова 
бiржа ПФТС», затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з ними, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв з членами Наглядової ради Публiчного 
акцiонерного товариства «Фондова бiржа 
ПФТС».

12. Щодо участi ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» у 
соцiальному проектi Art For Life.
Акцiонер ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" Хiлько 
Андрiй Анатолiйович звернувся з пропозицiєю 
внести в порядок денний Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" призна-
чених на 27.04.2017р. питання щодо участi 
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" у соцiальному 
проектi Art For Life.
З усіх питань порядку денного, за виключенням 
12-го питання, рішення прийняті.
Позачерговi загальнi збори вiдбулись 
27.12.2017р. (кворум 74,8%) скликані за 
iнiцiативи Голови Правлiння ПАТ "Фондова 
бiржа ПФТС". Перелiк питань, що розглядалися 
на Загальних зборах.
1. Про припинення повноважень членiв 
Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Публiчного 
акцiонерного товариства «Фондова бiржа 
ПФТС»; про обрання членiв Лiчильної комiсiї 
Загальних зборiв Публiчного акцiонерного това-
риства «Фондова бiржа ПФТС».
2. Про обрання секретаря Загальних зборiв 
Публiчного акцiонерного товариства «Фондова 
бiржа ПФТС».
3. Про затвердження Регламенту проведення 
Загальних зборiв Публiчного акцiонерного това-
риства «Фондова бiржа ПФТС».
4. Про внесення змiн до Статуту Публiчного 
акцiонерного товариства «Фондова бiржа 
ПФТС».
5. Про внесення змiн до Положення про 
Загальнi збори Публiчного акцiонерного това-
риства «Фондова бiржа ПФТС».
6. Про внесення змiн до Положення про Нагля-
дову раду Публiчного акцiонерного товариства 
«Фондова бiржа ПФТС».
7. Про припинення повноважень членiв Нагля-
дової ради Публiчного акцiонерного товариства 
«Фондова бiржа ПФТС».
8. Про обрання членiв Наглядової ради 
Публiчного акцiонерного товариства «Фондова 
бiржа ПФТС».
9. Про затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами На-
глядової ради Публiчного акцiонерного товари-
ства «Фондова бiржа ПФТС», встановлення 
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на пiдписання договорiв з члена-
ми Наглядової ради Публiчного акцiонерного 
товариства «Фондова бiржа ПФТС».
10. Про викуп акцiй, емiтентом яких є ПАТ «Фон-
дова бiржа «ПФТС», в кiлькостi 60 штук за 
номiнальною вартiстю пакету акцiй 60 000,00 
(шiстдесят тисяч гривень), або за цiною не мен-
шою за їх ринкову вартiсть, та якi належать на 
правi власностi ПАТ «ЗЛАТОБАНК» на пiдставi 
Договору №Д-01-10 купiвлi-продажу акцiй вiд 
18 червня 2010 року».
Акцiонер ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 
ПАТ «ЗЛАТОБАНК» звернувся з пропозицiєю 
внести в порядок денний Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" призна-
чених на 27.12.2017р. питання щодо викуп 
акцiй, емiтентом яких є ПАТ «Фондова бiржа 
«ПФТС», в кiлькостi 60 штук за номiнальною 
вартiстю пакету акцiй 60 000,00 (шiстдесят ти-
сяч гривень), або за цiною не меншою за їх 
ринкову вартiсть, та якi належать на правi 
власностi ПАТ «ЗЛАТОБАНК» на пiдставi До-
говору №Д-01-10 купiвлi-продажу акцiй вiд 
18 червня 2010 року.
З усіх питань порядку денного, за виключенням 
10-го питання, рішення прийняті.

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

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФОНДОВА БIРЖА ПФТС”
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1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 55454 54630
Основні засоби (за залишковою вартістю) 308 323
Довгострокові фінансові інвестиції 1 52
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 220 23
Грошові кошти та їх еквіваленти 26181 25406
Власний капітал 53561 52746
Статутний капітал 32010 32010
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -55104 -55919

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1893 1884
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 номіналь-
на вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД ШТАМПIВ ТА 

ПРЕСФОРМ”
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Харкiвський завод штампiв та 
пресформ", 00223272, 61017 
Харкiвська область Харкiвський 
м. Харкiв вул. Пащенкiвська, 11, 
(057)7680876

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

24.04.2018

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

www.shtampy.com.ua/shareholder

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ 
РОБОчИЙ»

I. Загальні відомості
1) Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА

РИСТВО «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОчИЙ» 2) Код за ЄДРПОУ: 
02472200 3) Місцезнаходження: 87515, місто Маріуполь, проспект Миру, 
19 4) Міжміський код, телефон та факс: (0629) 526642, (0629) 526642  
5) Електронна поштова адреса: red@pr.ua 6) Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: www.pr.ua/akc/ 7) Вид особливої інформації: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Річними Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 23.04.2018 року 
прийнято рішення про зміну складу посадових осіб (Протокол № 1 річних 
Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 
від 23.04.2018 року), а саме:

30.04.2018 р. припинено повноваження одноособового члена Наглядо-
вої ради Кисiля Вiталiя Володимировича – представника акціонера Товари-
ства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИСТЕМ КЕПIТАЛ МЕ-
НЕДЖМЕНТ», код за ЄДРПОУ 31227326 (фiзична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних); частка у статутному капiталi емiтента, на-
лежна особi - 0%; на посадi одноособового члена Наглядової ради Товари-
ства особа перебувала з 27.04.2017 р.; непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Дата прийняття рiшення - 23.04.2018 р.; орган, 
що прийняв рiшення про звiльнення - Загальнi збори акцiонерiв, причина 
прийняття цього рiшення: обрання нового складу посадових осiб; пiдстава: 
протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 23.04.2018 року. 

Членом Наглядової ради з 01.05.2018 року обрано Кисiля Вiталiя Воло-
димировича, який є представником акцiонера Товариства - ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИСТЕМ КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», код 
за ЄДРПОУ 31227326 (фiзична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних); частка, якою володiє у статутному капiталi емiтента – 
0,0000 %; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; 
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний 
фахiвець вiддiлу по зв'язкам з громадськiстю та ЗМI ТОВ "Газпром сбут 

Україна" (01.03.2012-08.04.2013); менеджер з корпоративних комунiкацiй 
Дирекцiї iз зв'язкiв з громадськiстю та регiонального розвитку, управлiння 
по роботi з засобами масової iнформацiї ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» 
(10.04.2013-04.07.2013); начальник Управлiння по роботi з засобами масо-
вої iнформацiї департаменту iз зв'язкiв з громадськiстю та мунiципального 
розвитку в м.Марiуполь СП ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» у м.Марiуполь 
(05.07.2013-30.10.2013); начальник Управлiння iз зв'язкiв з громадськiстю 
та регiонального розвитку КДВ Дирекцiї iз зв'язкiв з громадськiстю та 
регiонального розвитку (01.11.2013-31.03.2015); директор Департаменту 
медiа та маркетингових комунiкацiй Дирекцiї iз зв'язкiв з громадськiстю та 
регiонального розвитку СП ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» у м.Києвi 
(01.04.2015-25.12.2015); Голова наглядової ради Громадської органiзацiї 
«ФОНД РОЗВИТКУ МАРIУПОЛЯ» (18.01.2016-25.07.2016); керiвник 
проектiв Дирекцiї iз зв'язкiв з громадськiстю та регiонального розвитку 
СП  ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» у м.Марiуполь. Особу обрано строком 
на 3 (три) роки. Дата прийняття рiшення - 23.04.2018 р.; орган, що прийняв 
рiшення - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: об-
рання нового складу посадових осiб; пiдстава: протокол загальних зборiв 
акцiонерiв № 1 вiд 23.04.2018 року.

Членом Наглядової ради з 01.05.2018 року обрано Кочубея Дениса 
Олеговича, який є представником акцiонера Товариства - ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИСТЕМ КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», код 
за ЄДРПОУ 31227326 (фiзична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних); частка, якою володiє у статутному капiталi емiтента – 
0,0000 %; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; 
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: керівник відділу 
роботи із Засобами масової інформації Дирекцiї iз зв'язкiв з громадськiстю 
та регiонального розвитку ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ». Особу обрано 
строком на 3 (три) роки. Дата прийняття рiшення - 23.04.2018 р.; орган, що 
прийняв рiшення - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього 
рiшення: обрання нового складу посадових осiб; пiдстава: протокол За-
гальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 23.04.2018 року.

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

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

2. Найменування посади: Директор  головний редактор 
М.М.Токарський 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОчИЙ»

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ЕКСПЕРТКАПIТАЛ", 
36174922, 87534 Донецька область 
Приморський мiсто Марiуполь Кронш-
тадтська, б.11, 0629 371332

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

25.04.2018

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

www.expertcapital.com.ua
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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 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ХЕМЗ
IРЕС", 23914062, 61106 
Харкiвська область 
Орджонiкiдзевський м. Харкiв 
Iндустрiальна, 15А, (057) 7680876

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

24.04.2018

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

http://khemzipec.com

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ 

ТЕХНОЛОГIЙ»
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за єДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «IНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ», 31059007, 
Україна, 04050 м. Київ Мельникова, будинок 81 лiтера А, (044) 207-59-73

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

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

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Херсонський хлiбокомбiнат"
2. Код за ЄДРПОУ 00380267
3. Місцезнаходження 73000, м. Херсон, вул. Гiмназична, 

буд. 30
4. Міжміський код, телефон та факс 0552494172 0552494172
5. Електронна поштова адреса head_office@hleb.ks.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://hleb.ks.ua

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

II. Текст повідомлення
26.04.2018 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Херсонський 

хлiбокомбiнат» прийнято рiшення про припинення повноважень голови 
ревiзiйної комiсiї Саган О.О. Рiшення прийнято загальними зборами у 
зв»язку iз спливом термiну повноважень на який було обрано особу та 
оформлено протоколом загальних зборiв № 24 вiд 26.04.2018р. Саган О.О. 
була обрана на посаду згiдно протоколу загальних зборiв № 20 вiд 
30.04.2015р. строком на три роки. Саган С.О. володiє 80 шт. простими 
iменними акцiями Товариства. Саган О.О. перебувала увесь термiн повно-
важень - 3 роки. Саган О.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Неодхiднiсть змiни у персональному складi ревiзiйної 
комiсiї не обумовлена ЗУ «Про акцiонернi товариства» та вимогам статуту 
Товариства.

26.04.2018 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Херсонський 
хлiбокомбiнат» прийнято рiшення про припинення повноважень члена 
ревiзiйної комiсiї Ольховенко Л.Ю. Рiшення прийнято загальними зборами 
у зв»язку iз спливом термiну повноважень на який було обрано особу та 
оформлено протоколом загальних зборiв № 24 вiд 26.04.2018р.Ольховен-
ко Л.Ю. була обрана на посаду згiдно протоколу загальних зборiв № 20 вiд 
30.04.2015р. строком на три роки. Ольховенко Л.Ю. володiє 300 шт. про-
стими iменними акцiями Товариства. Ольховенко Л.Ю. перебувала увесь 
термiн повноважень - 3 роки. Ольховенко Л.Ю. непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Неодхiднiсть змiни у персональному 
складi ревiзiйної комiсiї не обумовлена ЗУ «Про акцiонернi товариства» та 
вимогам статуту Товариства.

26.04.2018 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Херсонський 
хлiбокомбiнат» прийнято рiшення про припинення повноважень члена 
ревiзiйної комiсiї Ковальської О.Й. Рiшення прийнято загальними зборами 
у зв»язку iз спливом термiну повноважень на який було обрано особу та 
оформлено протоколом загальних зборiв № 24 вiд 26.04.2018р. Коваль-
ська О.Й. була обрана на посаду згiдно протоколу загальних зборiв № 20 
вiд 30.04.2015р. строком на три роки. Ковальська О.Й. володiє 100 шт. про-
стими iменними акцiями Товариства. Ковальська О.Й. перебувала увесь 
термiн повноважень - 3 роки. Ковальська О.Й. непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Неодхiднiсть змiни у персональному 
складi ревiзiйної комiсiї не обумовлена ЗУ «Про акцiонернi товариства» та 
вимогам статуту Товариства.

26.04.2018 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Херсонський 
хлiбокомбiнат» прийнято рiшення про обрання до складу ревiзiйної комiсiї 
Саган О.О., шляхом кумулятивного голосування. Рiшення прийнято загаль-

ними зборами у зв»язку iз формуванням нового складу ревiзiйної комiсiї та 
оформлене протоколом загальних зборiв № 24 вiд 26.04.2018р. Саган О.О. 
володiє 80 шт. простими iменними акцiями Товариства. Саган О.О. була об-
рана на посаду строком на 5 рокiв з дати прийняття рiшення - до 
26.04.2023 року включно. Саган О.О. непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Останi п»ять рокiв Саган О.О. перебувала на 
посадi провiдного економiста та заступника начальника фiнансово-
економiчного вiддiлу ПрАТ «Херсонський хлiбокомбiнат». Згiдно ЗУ «Про 
акцiонернi товариства» та статуту Товариства обранi члени ревiзiйної комiсiї 
можуть обиратися до складу ревiзiйної комiсiї необмежену кiлькiсть разiв. 

26.04.2018 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Херсонський 
хлiбокомбiнат» прийнято рiшення про обрання до складу ревiзiйної комiсiї 
Ольховенко Л.Ю. шляхом кумулятивного голосування. Рiшення прийнято 
загальними зборами у зв»язку iз формуванням нового складу ревiзiйної 
комiсiї та оформлене протоколом загальних зборiв № 24 вiд 26.04.2018р. 
Ольховенко Л.Ю. володiє 300 шт. простими iменними акцiями Товариства. 
Ольховенко Л.Ю. була обрана на посаду строком на 5 рокiв з дати прийнят-
тя рiшення - до 26.04.2023 року включно. Ольховенко Л.Ю. непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Останi п»ять рокiв Оль-
ховенко Л.Ю. перебувала на посадi провiдного економiста економiчно-
фiнансового вiддiлу ПрАТ «Херсонський хлiбокомбiнат». Згiдно ЗУ «Про 
акцiонернi товариства» та статуту Товариства обранi члени ревiзiйної комiсiї 
можуть обиратися до складу ревiзiйної комiсiї необмежену кiлькiсть разiв.

26.04.2018 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Херсонський 
хлiбокомбiнат» прийнято рiшення про обрання до складу ревiзiйної комiсiї 
Кiрман В.О., шляхом кумулятивного голосування. Рiшення прийнято за-
гальними зборами у зв»язку iз формуванням нового складу ревiзiйної 
комiсiї та оформлене протоколом загальних зборiв № 24 вiд 26.04.2018р. 
Кiрман В.О. не володiє акцiями Товариства. Кiрман В.О. була обрана на 
посаду строком на 5 рокiв з дати прийняття рiшення - до 26.04.2023 року 
включно. Кiрман В.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Останi п»ять рокiв Кiрман В.О. перебувала на посадi економiста 
з працi фiнансово-економiчного вiддiлу ПрАТ «Херсонський хлiбокомбiнат». 
Згiдно ЗУ «Про акцiонернi товариства» та статуту Товариства обранi члени 
ревiзiйної комiсiї можуть обиратися до складу ревiзiйної комiсiї необмеже-
ну кiлькiсть разiв.

26.04.2018 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Херсонський 
хлiбокомбiнат» прийнято рiшення про обрання голови ревiзiйної комiсiї Са-
ган О.О., шляхом кумулятивного голосування. Рiшення прийнято загальни-
ми зборами у зв»язку iз формуванням нового складу ревiзiйної комiсiї та 
оформлене протоколом загальних зборiв № 24 вiд 26.04.2018р. Саган О.О. 
володiє 80 шт. простими iменними акцiями Товариства.Саган О.О. була об-
рана на посаду строком на 5 рокiв з дати прийняття рiшення - до 
26.04.2023 року включно. Саган О.О. непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Останi п»ять рокiв Саган О.О. перебувала на 
посадi провiдного економiста та заступника начальника фiнансово-
економiчного вiддiлу ПрАТ «Херсонський хлiбокомбiнат». Згiдно ЗУ «Про 
акцiонернi товариства» та статуту Товариства обранi члени ревiзiйної комiсiї 
можуть обиратися до складу ревiзiйної комiсiї необмежену кiлькiсть разiв.

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 Дуров Сергiй Борисович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ”
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II. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноваження)

Посада(*) Прізвище, ім'я, по батькові або 
повне найменування 

юридичної особи

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)** 
або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 
емітента (у відсо-

тках)

1 2 3 4 5 6 
25.04.2018 Припинено повноваження  Член Наглядової ради Філінов Андрій Борисович д/нд/н01.01.1000д/н 0,000007
Зміст інформації:
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 25.04..2018р. ( протокол від 25.04.2018р.) 
відкликано склад Наглядової Ради. Рішення прийнято в зв'язку зі зміною персонального складу Наглядової Ради, обраного шляхом кумулятивного голо-
сування. Перебув на посаді 1 рік. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000007%, пакетом акцій у розмірі 0,25 грн. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.
1 2 3 4 5 6
25.04.2018 Припинено повноваження Голова Наглядової ради Чумак Костянтин Володими-

рович 
д/нд/н01.01.1000д/н  0,000007

Зміст інформації:
 Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 25.04.2018р. ( протокол від 25.04.2018р.) 
відкликано склад Наглядової Ради , в зв'язку зі зміною персонального складу Наглядової Ради, обраного шляхом кумулятивного голосування. .Перебував 
на посаді 1 рік. ( членом Наглядової ради перебував 4 роки, неоднорахово переобирався). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000007 %, 
пакетом акцій у розмірі 0,25 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
1 2 3 4 5 6 
25.04.2018 Припинено повноваження Член Наглядової ради Кіснічан Сергій Петрович д/нд/н01.01.1000д/н  0,001277
Зміст інформації:
 Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 25.04.2018р. ( протокол від 25.04.2018р.) 
відкликано склад Наглядової Ради, в зв'язку зі зміною персонального складу Наглядової Ради, обраного шляхом кумулятивного голосування.Перебував 
на посаді 1 рік. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,001277 %, пакетом акцій у розмірі 45 грн. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає.
1 2 3 4 5 6 
25.04.2018 Припинено повноваження Член Наглядової ради Слободянюк Інна Петрівна д/нд/н01.01.1000д/н  20,1235
Зміст інформації:
 Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 25.04.2018р. ( протокол від 25.04.2018р.) 
відкликано склад Наглядової Ради, в зв'язку зі зміною персонального складу Наглядової Ради, обраного шляхом кумулятивного голосування. .Перебувала 
на посаді 2 роки (неодноразово переобиралась). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 20,1235%, пакетом акцій у розмірі 708823,50 грн. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
1 2 3 4 5 6 
25.04.2018 Припинено повноваження Член Наглядової ради Полякова Галина Олексан-

дрівна 
д/нд/н01.01.1000д/н  0,000007

Зміст інформації:
 Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 25.04..2018р. ( протокол від 25.04.2018р.) 
відкликано склад Наглядової Ради, в зв'язку зі зміною персонального складу Наглядової Ради, обраного шляхом кумулятивного голосування. Перебувала 
на посаді 4 роки ( неодноразово переобиралась) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000007%, пакетом акцій у розмірі 0,25 грн. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає.
1 2 3 4 5 6 
25.04.2018 Припинено повноваження Голова ревізійної комісії Овсянников Борис Петрович д/нд/н01.01.1000д/н  0
Зміст інформації:
 Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 25.04..2018р. ( протокол від 25.04.2018р.) 
відкликано склад Ревізійної комісі в зв'язку зі змінами персонального складу , обраного шляхом кумулятивного голосуванняї. Рішення прийнято на під-
ставі Статуту. Перебував на посаді 1 рік. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.
1 2 3 4 5 6 
25.04.2018 Припинено повноваження Член ревізійної комісії Фадєєв Олександр Васильо-

вич
д/нд/н01.01.1000д/н  0

Зміст інформації:
 Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 25.04.2018р. ( протокол від 25.04.2018р.) 
відкликано склад Ревізійної комісі в зв'язку зі змінами персонального складу , обраного шляхом кумулятивного голосуванняї. Рішення прийнято на під-
ставі Статуту. Перебував на посаді 4 роки ( неоднорвзова переобирався). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 %. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.
1 2 3 4 5 6 
25.04.2018 Припинено повноваження Член ревізійної комісії Гуменюк Олег Юрійович д/нд/н01.01.1000д/н  0
Зміст інформації:
 Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 25.04.2018р. ( протокол від 25.04.2018р.) 
ввідкликано склад Ревізійної комісї, в зв'язку зі змінами персонального складу Ревізійної комісії, обраного шляхом кумулятивного голосуванняї. Рішення 
прийнято на підставі Статуту. Перебував на посаді 1 рік. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАЗМАТЕК»
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 
Публічне акціонерне товариство «ПлазмаТек»
2. Код за ЄДРПОУ 03567397
3. Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Максимовича,18
4. Міжміський код, телефон та факс (0432 55-49-71)

5. Електронна поштова адреса 
sobko.mariya@plasmatec.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.plasmatec.pat.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
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1 2 3 4 5 6 
25.04.2018 Обрано Голова Наглядової ради Чумак Костянтин Володими-

рович
д/нд/н01.01.1000д/н  0,000007

Зміст інформації:
 Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 25.04.2018р. ( протокол від 25.04.2018р.) 
особу обрано до складу Наглядової ради. Обрання посадової особи виконано на підставі Статуту, шляхом кумулятивного голосування. Строк на який об-
рано особу - до наступних річних зборів. Головою Наглядової Ради обрано на засіданні Наглядової Ради від 25.04.2018р. ( протокол від 25.04.2018р.) 
Посадова особа є акціонером (володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,000007 %. , розмір пакету акцій - 0,25 грн. ).Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх пяти років- заступник виконавчого директора з інвестиційних пи-
тань емітента, начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності емітента, член Наглядової ради, Голова Наглядової Ради.
1 2 3 4 5 6 
25.04.2018 Обрано Член Наглядової ради Слободянюк Інна Петрівна д/нд/н01.01.1000д/н  20,1235
Зміст інформації:
 Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 25.04.2018р. ( протокол від 25.04.2018р.) 
особу обрано до складу Наглядової ради. Обрання посадової особи виконано на підставі Статуту, шляхом кумулятивного голосування.Строк на який об-
рано особу - до наступних річних зборів. Посадова особа є акціонером.Володіє часткою в статутному капіталі емітента 20,1235 %. Володіє пакетом акцій 
у розмірі708823,50 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років- мене-
джер з постачання емітента, член Наглядової ради емітента.
1 2 3 4 5 6 
25.04.2018 Обрано Член Наглядової ради Кравець Сергій Валентинович д/нд/н01.01.1000д/н  0,000007
Зміст інформації:
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 25.04.2018р. ( протокол від 25.04.2018р.) 
особу обрано до складу Наглядової ради. Обрання посадової особи виконано на підставі Статуту., шляхом кумулятивного голосування. Строк на який 
обрано особу - до наступних річних зборів. Посадова особа є акціонером (володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,000007 %. , розмір пакету 
акцій - 0,25 грн. ).Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх пяти років-економіст 
з бухгалтерського обліку емітента, заступник генерального директора з виробництва емітента, заступник генерального директора з кадрових питань емі-
тента.
1 2 3 4 5 6 
25.04.2018 Обрано Член Наглядової ради Давидюк Ірина Олександрівна д/нд/н01.01.1000д/н  0
Зміст інформації:
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 25.04.2018р. ( протокол від 25.04.2018р.) 
особу обрано до складу Наглядової ради. Обрання посадової особи виконано на підставі Статуту, шляхом кумулятивного голосування.Строк на який об-
рано особу - до наступних річних зборів. Посадова особа є незалежним директором. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років- асистент кафедри інфекційних хвороб Ві-
нницького національного університету ім. Пирогова.
1 2 3 4 5 6 
25.04.2018 Обрано Член Наглядової ради Литвищенко Володимир 

Петрович
д/нд/н01.01.1000д/н  0

Зміст інформації:
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 25.04.2018р. ( протокол від 25.04.2018р.) 
особу обрано до складу Наглядової ради. Обрання посадової особи виконано на підставі Статуту, шляхом кумулятивного голосування.Строк на який об-
рано особу - до наступних річних зборів. Посадова особа є незалежним директором. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років- директор з розвитку бізнесу ТОВ "Єврофор-
мат"
1 2 3 4 5 6 
25.04.2018 Обрано Член Ревізійної комісії Фадєєв Олександр Васильо-

вич
д/нд/н01.01.1000д/н  0

Зміст інформації:
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 25.04.2018р. ( протокол від 25.04.2018р.) 
особу обрано до складу Ревізійної комісії. Обрання посадової особи виконано на підставі Статуту, шляхом кумулятивного голосування. Строк на який об-
рано особу - на 5 років. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх пяти років- член Ревізійної комісії, начальник відділу кадрів, радник генерального директора з фінансових питань 
емітента.
1 2 3 4 5 6 
25.04.2018 Обрано Член Ревізійної комісії Овсянников Борис Петрович д/нд/н01.01.1000д/н  0
Зміст інформації:
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 25.04.2018р. ( протокол від 25.04.2018р.) 
особу обрано до складу Ревізійної комісії. Обрання посадової особи виконано на підставі Статуту, шляхом кумулятивного голосування. Строк на який об-
рано особу - на 5 років. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх пяти років- член Ревізійної комісії, начальник сектору розробки устаткування і автоматизації емітента.
1 2 3 4 5 6 
25.04.2018 Обрано Голова Ревізійної комісії Кузьменко Андрій Володими-

рович
д/нд/н01.01.1000д/н  0

Зміст інформації:
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 25.04.2018р. ( протокол від 25.04.2018р.) 
особу обрано до складу Ревізійної комісії. Обрання посадової особи виконано на підставі Статуту, шляхом кумулятивного голосування. Головою Ревізійної 
комісії обрано на засіданні Ревізійної комісії (протокол від 25.04.2018р.) Строк на який обрано особу - на 5 років. Часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх пяти років- бухгалтер , еко-
номіст з фінансової роботи,начальник інформаційно-аналіітичного відділу емітента.

III. Підпис
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних папе-

рів. 
Генеральний директор  Слободянюк Віктор Петрович

25.04.2018
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

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

2. Код за ЄДРПОУ: 02131516
3. Місцезнаходження: 03151 м.Київ, вул. Волинська, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 246-27-33, (044) 246-27-33
5. Електронна поштова адреса: vipol_book@ukr.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://sites.google.com/site/vipolkiev/
home

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ» (прото-

кол №1 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повноважен-
ня члена (голови) наглядової ради Бернштейна Олександр Сауловича. 
Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВІ-
ПОЛ» (протокол №1 вiд 24.04.2018р.). Перебував на посаді: з 25.04.2017р. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,006879%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка 
необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи 
з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були 
припинені повноваження членів наглядової ради в повному складі.

24.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ» (прото-
кол №1 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повноважен-
ня члена наглядової ради Морозова Родiона Валерiйовича. Підстава та-
кого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ» 
(протокол №1 вiд 24.04.2018р.). Перебував на посаді: з 25.04.2017р. Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 47,133836%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка 
необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи 
з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були 
припинені повноваження членів наглядової ради в повному складі.

24.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ» (прото-
кол №1 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повноважен-
ня члена наглядової ради Панченко Володимира Iвановича. Підстава 
такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ» (про-
токол №1 вiд 24.04.2018р.). Перебував на посаді: з 25.04.2017р. Розмір 
пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхід-
на для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з 
конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були при-
пинені повноваження членів наглядової ради в повному складі.

24.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ» (прото-
кол №1 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду члена 
наглядової ради Держипільську Олену Сергіївну. Підстава такого рішен-
ня: припинення повноважень попередньго складу наглядової ради. 
Строк, на який обрано: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п»яти років: старший інспектор кадрів, директор з управлін-
ня персоналом. Посадова особа не є: незалежним директором, 
акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова осо-
ба є представником акцiонера. Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття 
інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.

24.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ» (прото-
кол №1 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду члена 
наглядової ради Морозова Родiона Валерiйовича. Підстава такого рішен-
ня: припинення повноважень попередньго складу наглядової ради. 
Строк, на який обрано: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п»яти років: начальник департаменту, член наглядової ради. 
Посадова особа не є: незалежним директором, представником групи 
акцiонерiв, представником акцiонера. Посадова особа є акцiонером то-
вариства. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) 
-47,133836%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова ін-

формація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про 
дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емі-
тента: наглядова рада була обрана в повному складі.

24.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ» (прото-
кол №1 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду члена 
наглядової ради Маєвського Олександра Олексійовича. Підстава такого 
рішення: припинення повноважень попередньго складу наглядової ради. 
Строк, на який обрано: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п»яти років: головний спеціаліст з упровадження АСУП в ви-
робництво. Посадова особа не є: незалежним директором, акцiонером 
товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова особа є пред-
ставником акцiонера. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у 
відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова 
інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації 
про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності 
емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.

24.04.2018р. на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВІПОЛ» (протокол 
№1 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду голови 
наглядової ради Морозова Родiона Валерiйовича. Підстава такого рішен-
ня: рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІПОЛ» (протокол №1 від 
24.04.2018 р.) про обрання Наглядової ради у новому складі. Строк, на 
який обрано: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п»яти років: начальник департаменту, член наглядової ради. Посадо-
ва особа не є: незалежним директором, представником групи акцiонерiв, 
представником акцiонера. Посадова особа є акцiонером товариства. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -47,133836%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка 
необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи 
з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: нагля-
дова рада була обрана в повному складі.

24.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ» (прото-
кол №1 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повноважен-
ня голови ревізійної комісії Машталір Антоніни Павлівни. Підстава такого 
рішення: у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства шляхом за-
твердження його в новій редакції. Перебувала на посаді: з 25.04.2017р. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Замість особи повноваження 
якої були припинені ні кого не було обрано. Додаткова інформація, яка 
необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи 
з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: стату-
том товариства у новій редакції обрання членів ревізійної комісії не пе-
редбачено.

24.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ» (прото-
кол №1 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повноважен-
ня члена ревізійної комісії Соїна Анатолія Михайловича. Підстава такого 
рішення: у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства шляхом за-
твердження його в новій редакції. Перебував на посаді: з 25.04.2017р. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Замість особи повноваження 
якої були припинені ні кого не було обрано. Додаткова інформація, яка 
необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи 
з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: стату-
том товариства у новій редакції обрання членів ревізійної комісії не пе-
редбачено.

24.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ» (прото-
кол №1 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повноважен-
ня члена ревізійної комісії Мельниченка Євгенія Вікторовича. Підстава 
такого рішення: у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства шля-
хом затвердження його в новій редакції. Перебував на посаді: з 
25.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсо-
тках) - 0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Замість особи 
повноваження якої були припинені ні кого не було обрано. Додаткова ін-
формація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про 
дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емі-
тента: статутом товариства у новій редакції обрання членів ревізійної 
комісії не передбачено.

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

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

2. Генеральний директор  Кокодзєй є. В. 
25.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІПОЛ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХМЕЛЬНИччИНААВТО»

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжмісь-
кий код і телефон емітента.

Приватне акціонерне товариство 
«Хмельниччина-Авто», 03112917, 
Проспект Миру,102, м.Хмельниць-
кий, Хмельницька область, 29015, 
Україна, (0382) 78-50-55

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

http://khmelnychynna-avto.ukravto.ua

4. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності.

Приватна аудиторська фірма 
«Експрес-аудит», 21341857

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 19.04.2017 року. Кворум збо-
рів: 79,68% до загальної кількості голосів. Питання зборів: 1.Обрання членів 
лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання 
Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. 3. Затвер-
дження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 
4. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 
2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження ви-
сновків Ревізійної Комісії Товариства. 7.Затвердження річного звіту Товариства, 
у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 8. Розподіл прибутку 
(визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 
2016 році. 9.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом року. 10. Внесення змін та доповнень до Статуту Това-
риства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редак-
ції Статуту Товариства. 11. Визначення уповноваженої особи на підписання 
нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації 
Статуту. 12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визна-
чення повноваженої особи на його підписання. 13. Припинення повноважень 
членів Наглядової Ради. 14.Обрання членів Наглядової Ради. 15. Затверджен-
ня умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлен-
ня розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
По першому питанню вирішили: Обрати лічильну комісію річних Загаль-
них зборів акціонерів Товариства у наступному складі: Голова лічильної 
комісії Бондарчук Сергій Володимирович; Член лічильної комісії Зачепа 
Оксана Степанівна; Член лічильної комісії Каплінська Анастасія Микола-
ївна. По другому питанню вирішили: Обрати Головою річних Загальних 
Зборів акціонерів Товариства Склярова Володимира Олександровича. 
Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Під-
мурняка Олексія Васильовича. По третьому питанню вирішили: Затверди-
ти наступний регламент роботи Зборів: Голова Зборів послідовно вино-
сить на розгляд питання порядку денного Зборів; Слово для виступу з 
доповіддю надається Головою Зборів; Час для виступу з доповіддю щодо 
кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин; Виступ в дебатах 
з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Голо-
вою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу 
Голови Зборів; Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин; Акціонер 
(його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється; 
Час для відповідей на запитання- до 5 хвилин; Якщо поставлене акціоне-
ром (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного 
питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке пи-
тання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до 
розгляду інших питань порядку денного Зборів; Відповіді на питання акці-
онерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка 
інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого 
належать поставлені питання; Голова Зборів оголошує проект рішення з 
питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товари-
ства; Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосу-
вання; Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представ-
ники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці 
бюлетеня для голосування; Переривання процесу голосування забороня-
ється. Під час голосування слово нікому не надається; Результати голо-
сування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоко-
лами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів 
окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Збо-
рів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів; Збори
виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денно-
го Зборів; Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва

15 хвилин. По четвертому питанню вирішили: Затвердити Звіт Дирекції 
Товариства за 2016 рік.
По п’ятому питанню вирішили: Затвердити Звіт Наглядової Ради Товари-
ства за 2016 рік. По шостому питанню вирішили: Затвердити Звіт Ревізій-
ної Комісії Товариства за 2016 рік. Затвердити висновки Ревізійної Комісії 
Товариства. По сьомому питанню вирішили: Затвердити річний звіт Това-
риства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік у складі: 
Балансу Товариства станом на 31.12.2016 року; Звіту про фінансові ре-
зультати Товариства за 2016 рік. По восьмому питанню вирішили: Затвер-
дити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності То-
вариства у 2016 році: чистий прибуток Товариства, що складає  
975 тис. грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не 
виплачувати. По дев’ятому питанню вирішили
Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати 
прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів): дилерських дого-
ворів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше 
укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з  
ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що 
не перевищує 39 000 000,00 грн. (тридцять дев’ять мільйонів гривень 00 копі-
йок); дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або 
додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомо-
білів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою юри-
дичною особою на загальну суму, що не перевищує 13 000 000,00 грн. (тринад-
цять мільйонів гривень 00 копійок); дилерських договорів поставки автомобілів 
марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських до-
говорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або 
іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує  
10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок); дилерських договорів 
поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених 
дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-
АВТО» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує  
63 000 000,00 грн. (шістдесят три мільйони гривень 00 копійок); дилерських 
договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» та/або додаткових 
угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки 
«MERCEDES-BENZ» з ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною особою 
на загальну суму, що не перевищує 259 000 000,00 грн. (двісті п’ятдесят дев’ять 
мільйонів гривень 00 копійок); кредитних договорів з фінансовими установами, 
загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок міль-
йонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товари-
ства; договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в 
якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартіс-
тю майна, що передається в заставу (іпотеку),на суму, що не перевищує  
200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених 
Наглядовою Радою Товариства; - договорів надання/отримання фінансової до-
помоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто 
мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Това-
риства. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умо-
ви договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними 
Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (тер-
мін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, 
затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а та-
кож для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу 
(іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.
По десятому питанню вирішили: Внести зміни та доповнення до Статуту 
Товариства у зв’язку із приведенням положень Статуту Товариства у від-
повідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у 
новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
По одинадцятому питанню вирішили Уповноважити Генерального директо-
ра Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі 
необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відпо-
відну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі. По дванадцятому 
питанню вирішили: Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства. 
Уповноважити Голову річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Скля-
рова Володимира Олександровича підписати Положення про Наглядову 
Раду Товариства. По тринадцятому питанню вирішили: Припинити повно-
важення членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Козіса О.М., Бей Н.О., 
Сенюти І.В., Корольчука Ю.С., Прилуцької В.І. По чотирнадцятому питанню 
вирішили: Обрати терміном на три роки Наглядову Раду Товариства у скла-
ді: Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталії Олександрівни, Сенюти 
Ігоря Васильовича. По п’ятнадцятому питанню вирішили: Затвердити умови 
цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: вико-
нання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, пра-
ва, обов’язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визна-
чаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії 
договору – три роки. Уповноважити Генерального директора Товариства під-
писати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства 
на затверджених Загальними Зборами акціонерів умовах.
6. Інформація про дивіденди: рішення про виплату дивідендів протягом 
звітного та попереднього років не приймались.

Генеральний директор ПрАТ «ХмельниччинаАвто» О.В. Підмурняк.
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента. ПУБЛІЧ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО», 00130694, 

вул. Магістратська, 2, м. Вінниця, Вiнницька область,
21050, Україна, (0432) 52-50-59
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії. 25.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію. www.voe.com.ua
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-

ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності. Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська компанія «Аваль», 32440628

5. Інформація про загальні збори 
1) Річні загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» 

проведені 28.04.2017 року. 
Кворум зборів: 97,935% голосуючих акцій Товариства.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
Порядок денний річних загальних зборів акціонерів:
1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії 

річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» та 
про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ-
ОБЛ ЕНЕРГО».

3. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО».

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» та зміна послідов-
ності розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО».

5. Звіт Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ-
ЕНЕРГО» у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду 
відповідного звіту.

6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» про роботу у 
2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного 
звіту.

7. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» за 
2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висно-
вків.

8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» за 2016 рік.

9. Розподіл чистого прибутку (визначення порядку покриття збитків) 
за підсумками роботи ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» у 2016 році.

10. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за 
підсумками роботи ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» у 2016 році.

11. Затвердження розміру, порядку, способу та строку виплати диві-
дендів за простими акціями ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО», а також 
встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів.

12. Затвердження результатів роботи ДП «Готель «Енергетик» за 
2016 рік.

13. Внесення змін до статуту ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО».
14. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність орга-

нів управління і контролю ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО».
15. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 

ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО».
16. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ-

ЕНЕРГО».
17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудо-

вих), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО». Обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО».

18. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО».

19. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ-
ЕНЕРГО».

20. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудо-
вих), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО». Обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії 

ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО».
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку ден-

ного: 
До порядку денного включено питання внесені та затверджені На-

глядовою радою ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» (протокол засідання 
Наглядової ради №15/03/2017 від 15 березня 2017 року).

Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення під-

рахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосу-
вань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, 
пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на річних за-
гальних зборах акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО», призначених 
на 28.04.2017р., долучити до участі у роботі лічильної комісії річних 
загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» депозитар-
ну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).

1.2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» у наступному складі:

- Овденко Галина Володимирівна (представник Товариства з обме-
женою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») 
- Голова лічильної комісії;

- Лагодюк Євгеній Степанович (представник Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - 
Секретар лічильної комісії;

- Новоторов Олександр Леонідович (представник Товариства з об-
меженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ  
РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних за-
гальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО», що скликані 
на 28.04.2017р., з моменту завершення таких річних загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО».

2.1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.

3.1. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» Марценюка Анатолія Олександровича.

4.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних 
загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО»:

• голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) 
з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосуван-
ня; (іі) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлете-
нем для голосування;

• для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
• бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реє-

страційної комісії загальних зборів акціонерів;
• прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропо-

новану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих про-
позицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання по-
рядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам 
пропозиції не допускається);

• питання від учасників загальних зборів передаються секретарю за-
гальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, 
імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представ-
ника), який ініціює питання;

• питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядають-
ся;

• направлені секретарю загальних зборів питання передаються го-
лові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних 
зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загаль-
них зборів;

• для відповідей на питання, отримані від учасників загальних збо-
рів, надавати до 20 хвилин;

• для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з пи-
тань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;

• у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 За-
кону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. 
Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається про-
стою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у за-
гальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. 
Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може переви-
щувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається про-
цедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денно-
го, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання 
бюлетенів для голосування.

4.2. Послідовність розгляду питань порядку денного, винесених на 
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розгляд річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ-
ЕНЕРГО», залишити без змін.

5.1. Роботу Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» у 
2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрям-
кам діяльності ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» і положенням його уста-
новчих документів.

5.2. Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ-
ЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» у 2016 році.

6.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» у 
2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрям-
кам діяльності ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» і положенням його уста-
новчих документів.

6.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» 
про роботу у 2016 році.

7.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» у 
2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрям-
кам діяльності ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» і положенням його уста-
новчих документів.

7.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯ-
ОБЛ ЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської ді-
яльності ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» у 2016 році.

8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» за 2016 рік.

9.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 95 523 086,90 грн. 
(дев’яносто п’ять мільйонів п’ятсот двадцять три тисячі вісімдесят 
шість гривень 90 копійок), отриманий ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» у 
2016 році.

9.2. Чистий прибуток у розмірі 95 523 086,90 грн. (дев’яносто п’ять 
мільйонів п’ятсот двадцять три тисячі вісімдесят шість гривень 90 копі-
йок), отриманий ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» у 2016 році, залишити 
нерозподіленим.

10.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних за-
гальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» «Про нараху-
вання та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» у 2016 році.

11.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних за-
гальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» «Затверджен-
ня розміру, порядку, способу та строку виплати дивідендів за простими 
акціями ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО», а також встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів».

12.1. Затвердити результати роботи ДП «Готель «Енергетик» за 
2016 рік.

13.1. Внести зміни до статуту ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» шля-
хом викладення його у новій редакції.

13.2. Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ-
ЕНЕРГО».

13.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реє-
страцію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань», уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО», скликаних на 28.04.2017р., 
підписати нову редакцію статуту ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО».

13.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» забезпечити здійснення державної реє-
страції нової редакції статуту ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО».

14.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори 
акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» шляхом викладення його у 
новій редакції.

14.2. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редак-
ції.

14.3. Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комі-
сію ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій ре-
дакції.

14.4. Внести та затвердити зміни до Положення про Дирекцію 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

14.5. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акці-
онерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО», скликаних на 28.04.2017р., підпи-
сати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО», Положення про Ревізійну комісію 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» та Положення про Дирекцію 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО», що затверджені рішенням річних загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» від 28.04.2017р.

15.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 
28.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ-

ЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ-
ЕНЕРГО»:

- Бойко Ігоря Івановича – Голови Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯ-
ОБЛ ЕНЕРГО»;

- Івахно Віталія Валерійовича – члена Наглядової ради 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО»;

- Маркова Максима Олександровича - члена Наглядової ради 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО»; 

- Філіппова Ігоря Олеговича - члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯ-
ОБЛ ЕНЕРГО»;

- Патлавського Руслана Анатолійовича - члена Наглядової ради 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 28.04.2017р. 
річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО») Голо-
ви та членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» такими, що 
втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними 
зборами акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО».

16. Загальні збори акціонерів обрали до складу Наглядової ради 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО»: № з/п ПІБ члена Наглядової ради

1. Бойко Ігор Іванович (представник акціонера Компанії «ГАРЕНСІА 
ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)

2. Івахно Віталій Валерійович (представник акціонера Компанії  
«ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES 
LIMITED)

3. Марков Максим Олександрович (представник акціонера Компанії 
«ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES 
LIMITED).

4. Філіппов Ігор Олегович (представник акціонера Компанії «ГАРЕН-
СІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)

5. Патлавський Руслан Анатолійович (представник акціонера 
ТОВ  «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КА-
ПІТАЛ УКРАЇНА», що діє від свого імені в інтересах ЗНПІФ «ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ КАПІТАЛ- ФОНД АКЦІЙ»)

17.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою На-
глядової ради ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО».

17.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами На-
глядової ради ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО».

17.3. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ-
ЕНЕРГО» підписати від імені ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» договори з 
Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО».

18.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 
28.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ-
ЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ-
ЕНЕРГО»:

- Петрикової Олени Анатоліївни – Голови Ревізійної комісії 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО»;

- Дегтярьова Юрія Вікторовича - члена Ревізійної комісії 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО»; 

- Камарицького Юрія Сергійовича - члена Ревізійної комісії 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 28.04.2017р. 
річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО») Голо-
ви та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» такими, що 
втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними 
зборами акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО».

19. Загальні збори акціонерів обрали до складу Ревізійної комісії 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» : 

№ з/п ПІБ члена Ревізійної комісії
1. Петрикова Олена Анатоліївна
2. Дегтярьов Юрій Вікторович
3. Камарицький Юрій Сергійович
20.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ре-

візійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО».
20.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ре-

візійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО».
20.3. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ-

ЕНЕРГО» підписати від імені ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» договори з 
Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО».

2) Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ-
ЕНЕРГО» проведені 26.12.2017 року. Кворум зборів: 98,0195% голосу-
ючих акцій Товариства.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів:
1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії 

позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ-
ЕНЕРГО» та про припинення їх повноважень.
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2. Обрання голови позачергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО».

3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО».

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО».

5. Про створення товариства з обмеженою відповідальністю, яке 
буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону 
України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017р. № 2019-VIII 
та єдиним засновником (учасником) якого буде ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ-
ЕНЕРГО».

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денно-
го:

До порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» включено питання, запропоновані та за-
тверджені Наглядовою радою ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» (протокол 
засідання Наглядової ради №16/11/2017 від 16 листопада 2017 року).

Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення під-

рахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосу-
вань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, 
пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових 
загальних зборах акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО», призначе-
них на 26.12.2017р., долучити до участі у роботі лічильної комісії поза-
чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» 
депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю 
«УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 
21656006).

1.2. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціо-
нерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» у наступному складі:

- Овденко Галина Володимирівна (представник Товариства з обме-
женою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») 
- Голова лічильної комісії;

- Лагодюк Євгеній Степанович (представник Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - 
Секретар лічильної комісії;

- Новоторов Олександр Леонідович (представник Товариства з об-
меженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕ-
ЄСТР») - член лічильної комісії.

1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачерго-
вих загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО», що 
скликані на 26.12.2017р., з моменту завершення таких позачергових 
загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО».

2.1. Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.

3.1. Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» Марценюка Анатолія Олександровича.

4.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО»:

• голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) 
з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосуван-
ня; (іі) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлете-
нем для голосування;

• для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
• бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реє-

страційної комісії загальних зборів акціонерів;
• прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропо-

новану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих про-
позицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання по-
рядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам 
пропозиції не допускається);

• питання від учасників загальних зборів передаються секретарю за-
гальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, 
імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представ-
ника), який ініціює питання;

• питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядають-
ся;

• направлені секретарю загальних зборів питання передаються го-
лові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних 
зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загаль-
них зборів;

• для відповідей на питання, отримані від учасників загальних збо-
рів, надавати до 20 хвилин;

• для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з пи-
тань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;

• у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 За-

кону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. 
Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається про-
стою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у за-
гальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. 
Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може переви-
щувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається про-
цедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денно-
го, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання 
бюлетенів для голосування.

5.1. Створити товариство з обмеженою відповідальністю, яке буде 
виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону Украї-
ни «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017р. № 2019-VIII, та ви-
значити наступні характеристики такого товариства з обмеженою від-
повідальністю:

5.1.1. найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА-ВІННИЦЯ»;

5.1.2. частка ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» у статутному капіталі 
(фонді) товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється, 
буде складати 100% (сто відсотків) статутного капіталу такого товари-
ства з обмеженою відповідальністю.

5.2. Встановити, що назва товариства з обмеженою відповідальніс-
тю, що створюється, а саме: «ЕНЕРА-ВІННИЦЯ», є попередньою, а 
остаточна назва такого товариства з обмеженою відповідальністю буде 
визначена зборами засновників відповідного товариства з обмеженою 
відповідальністю.

5.3. Затвердити статут товариства з обмеженою відповідальністю, 
що створюється.

5.4. Призначити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ-
ЕНЕРГО» Поліщука А.Л. та/або особу, уповноважену Генеральним ди-
ректором ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» шляхом видачі відповідної до-
віреності від імені ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО», у якості повноважної 
особи ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» на участь у зборах засновників 
товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється, на яких 
будуть розглядатися питання щодо його створення.

5.5. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ-
ЕНЕРГО» Поліщука А.Л. та/або особу, уповноважену Генеральним ди-
ректором ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» шляхом видачі відповідної до-
віреності від імені ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО», самостійно визначити 
кандидатуру на посаду керівника товариства з обмеженою відпові-
дальністю, що створюється.

5.6. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ-
ЕНЕРГО» Поліщука А.Л. та/або особу, уповноважену Генеральним ди-
ректором ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» шляхом видачі відповідної до-
віреності від імені ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО», голосувати від імені 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» на власний розсуд з усіх питань порядку 
денного зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю, 
що створюється, на яких будуть розглядатися питання щодо його ство-
рення.

5.7. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ-
ЕНЕРГО» Поліщука А.Л. та/або особу, уповноважену Генеральним ди-
ректором ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» шляхом видачі відповідної до-
віреності від імені ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО», на підписання від 
імені ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» протоколу зборів засновників това-
риства з обмеженою відповідальністю, що створюється, статуту това-
риства з обмеженою відповідальністю, що створюється, а також інших 
документів, та на вчинення будь-яких інших дій, необхідних для ство-
рення та державної реєстрації такого товариства з обмеженою відпо-
відальністю.

Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів:
У відповідності до ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» 

та Статуту Товариства, Наглядовою радою ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ-
ЕНЕРГО» (протокол засідання Наглядової ради № 16/11/2017 від 16 
листопада 2017 року) прийнято рішення про проведення 26 грудня 
2017 року позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ«ВІННИЦЯ-
ОБЛ ЕНЕРГО».

6. Інформація про дивіденди 
Дивіденди за звітний період та за період, що передував звітному - 

не нараховувались та не виплачувались. Питання про нарахування та 
виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО» у 2017 році винесено на розгляд річних 
загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛ ЕНЕРГО», які скликані 
на 27 квітня 2018 року. 

В 2017 році виплачено дивіденди за попередні періоди в сумі 
6819,19 грн. 

Генеральний директор ____________________ А.Л. Поліщук
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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, місцез-
находження, міжміський код 
та телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАГАРЛИЦЬКЕ», 00385905Київська, 
Кагарлицький, 09200, м. Кагарлик,  
вул. 9 Сiчня, 29 (04573) 3-28-35,

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

25.04.2018

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

http://kagarlik.zvitat.com.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 вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Аудит-Легiст», 
22636856

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

Вид – позачергові, дата проведення 
26.01.2017, кворум 91.39%. 
Перелiк питань, що розглядалися на загаль-
них зборах: 1. Затвердження кiлькiсного 
складу лiчильної комiсiї та обрання членiв 
лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та се-
кретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3. 
 Вiдкликання членiв Наглядової ради Това-
риства. 4. Обрання членiв Наглядової ради 
Товариства. Особи, що подавали пропозицiї 
до перелiку питань порядку денного: рiшення 
про проведення зборiв прийняте Наглядо-
вою радою, порядок денний затверджено 
Наглядовою радою, пропозицiї до порядку 
денного не надходили. Особа, що iнiцiювала 
проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних 
зборiв: Наглядова рада. Результати розгляду 
питань порядку денного: 1. Обрано лiчильну 
комiсiю у складi п'яти осiб. 2. Обрано Голову 
та секретаря зборiв. 3. Вiдликано Наглядову 
раду Товариства у повному складi. 4. Обрано 
до складу Наглядової ради Товариства стро-
ком до наступних рiчних зборiв Бiлойвана  С. 
А., Буднiк Л. М., Жаброву  М. В., Коваль О. В., 
Страхара О. В. Причини, чому загальнi збори 
не вiдбулися: збори вiдбулись.
Вид – річні, дата проведення 27.04.2017, 
кворум 91.39%.
Перелiк питань, що розглядалися на за-
гальних зборах: 1. Затвердження кiлькiсного 
складу лiчильної комiсiї та обрання членiв 
лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та се-
кретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3. Звiт 
Директора про дiяльнiсть Товариства у 
2016 роцi. 4. Звiт Наглядової ради про 
дiяльнiсть Товариства у 2016 роцi. 5. За-
твердження рiчного звiту та балансу Това-
риства за 2016 рiк. 6. Затвердження поряд-
ку розподiлу прибутку (покриття збиткiв), 
строкiв та порядку виплати дивiдендiв. 
7. Вiдкликання членiв Наглядової ради То-
вариства. 8. Обрання членiв Наглядової 
ради Товариства. 9. Обрання членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 10. Затвер-
дження ранiше вчинених Товариством зна-
чних правочинiв. 11. Попереднє схвалення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятись 
Товариством протягом року. 12. Надання 
повноважень виконавчому органу Товари-
ства щодо вчинення дiй, пов’язаних з вчи-
ненням Товариством значних правочинiв. 
13. Про вiдчуження та списання належного 
Товариству рухомого та нерухомого майна 
(основних засобiв). Особи, що подавали 
пропозицiї до перелiку питань порядку ден-
ного: рiшення про проведення зборiв при-
йняте Наглядовою радою, порядок денний 
затверджено Наглядовою радою, 
пропозицiї до порядку денного не надходи-
ли. Особа, що iнiцiювала проведення

ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: збори 
рiчнi Результати розгляду питань порядку 
денного: 1. Обрано лiчильну комiсiю у 
складi п'яти осiб. 2. Обрано Голову та се-
кретаря зборiв. 3. Затверджено звiт Дирек-
тора про дiяльнiсть Товариства у 2016 роцi. 
4. Затверджено звiт Наглядової ради про 
дiяльнiсть Товариства у 2016 роцi. 5. За-
тверджено рiчний звiт та баланс Товари-
ства за 2016 рiк. 6. Прийнято рiшення не 
виплачувати дивiденди, а весь отриманий 
прибуток направити на розвиток Товари-
ства. 7. Вiдкликано Наглядову раду у по-
вному складi. 8. Обрано до складу Нагля-
дової ради Товариства строком до 
наступних рiчних зборiв Бiлойвана С. А., 
Буднiк Л. М., Жаброву М. В., Коваль О. В., 
Страхара О. В. 9. Питання зняте з розгляду 
у зв'язку iз вiдсутнiстю пропозицiй та при-
йнято рiшення про те, що на час вiдсутностi 
Ревiзiйної комiсiї перевiрки будуть 
здiйснюватися незалежними аудиторами, 
якi для здiйснення разових перевiрок або 
на певний строк призначатимуться Нагля-
довою радою за пропозицiєю Директора 
Товариства. 10. Питання зняте з розгляду у 
зв'язку з тим, що такi правочини не уклада-
лись. 11. Надано попередню згоду на укла-
дання значних правочинiв сукупною 
вартiстю, що не перевищує 1 млрд. грн., за 
умови попереднього їх погодження Нагля-
довою радою Товариства. 12. Надано пра-
во вчиняти значнi правочини Директору 
Товариства. 13. Надано згоду на вiдчуження 
належного Товариству рухомого або неру-
хомого майна та на списання основних 
засобiв, що зносились та не використову-
ються у господарськiй дiяльностi, за умови 
попереднього погодження перелiку такого 
майна Наглядовою радою Товариства. 
Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: 
збори вiдбулися: збори вiдбулись.

6. Інформація про дивіденди: рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 102828 95660
Основні засоби (за залишковою вартістю) 745 951
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 14288 11514
Сумарна дебіторська заборгованість 49809 61582
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 5
Власний капітал 77642 86957
Статутний капітал 28561 28561
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 43934 53249
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 25186 8703
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

у відсотках від статутного 
капіталу

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

0 0

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАГАРЛИЦЬКЕ»,
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, 
місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента. ВIДКРИТЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРУС», 24168033, Володарське 
шосе б/н, м.Марiуполь, Жовтневий, Донецька область, 87513, (0629)51-5960

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії. 24.04.2018

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Центр Аудит Сервiс», 24161736

5. Інформація про загальні збори (зазначається інформація про прове-
дення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів (у разі 
їх непроведення вказуються причини), зазначаються перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до пе-
реліку питань порядку денного. У разі проведення позачергових зборів за-
значаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати 
розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, 
вказуються причини).

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 26.04.2017 року. Кво-
рум зборів: 71,15% до загальної кількості голосів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання голови,секретаря Зборів,лічильної комі-
сії. Затвердження регламенту роботи Річних загальних зборів акціонерів То-
вариства . Визначення порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-
сування. 2. Затвердження звіту Ліквідатора Товариства про результати 
діяльності Товариства за 2016рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду . Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 
3. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства про результати діяльнос-
ті за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками йог розгляду . 4. Затвер-
дження звіту та висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фі-
нансово господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками їх розгля-ду . 5. Затвердження річного звіту Товари-
ства та результатів фінансово господарської діяльності Товариства у 2016ро-
ці . 6. Затвердження порядку розподілу прибутку(покриття збитків) Товари-
ства за 2016рік. 7.Попереднє схвалення значних правочинів,які можуть 
вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття 
такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної 
вартості. Обрання уповноваженої особи на підписання таких договорів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Перше питання порядку ден-
ного: Обрання голови,секретаря Зборів,лічильної комісії. Затвердження 
регламенту роботи Річних загальних зборів акціонерів Товариства . Визна-
чення порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування. Слуха-
ли: : Голову Спостережної ради ВАТ «Аґрус» Тосхопаран Е.В,який запропо-
нував обра-ти Головою зборів Іваннікову О.А. Секретаря зборів Атрощенко 
Л.М для підрахунку голосів під час голосування по питанням порядку ден-
ного загальних зборів обрати Лічильну комісію

Гришко В.Д.-Голова комісії,Ширяєв С.П.- член лічільної комісії 
Голосували : 
Обрати Головою зборів -. Іваннікову О.А.
Секретарем зборів - Атрощенко Л.М
Голова лічільної комісії- Гришко В.Д
Член Лічільної комісії- Ширяєв С.П
Вирішили: По першому питанню затвердити Голову зборів Іванніко-

ву О.А.,секретаря зборів Ат-рощенко Л.М, голову лічільної комісії Гриш-
ко В.Д.,члена лічільної комісії Ширяєва С.П.

Результати голосування з питання порядку денного:
ЗА – 197524 ( сто дев’яносто сім тисяч п’ятьсот двадцять чотири) голосів, 

що становить 100% від зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.
ПРОТИ – немає
УТРИМАЛИСЬ – немає.
Рішення прийняте по першому питанню порядка денного.
Друге питання порядку денного: Затвердження звіту Ліквідатора Товари-

ства про результати діяльності Товариства за 2016рік та прийняття рішення 
за наслідками йог розгляду . Визначення основних напрямків діяльності То-
вариства на 2017 рік. Слухали :Ліквідатора ВАТ»Агрус» Дорофєєву Л. М., яка 
проінформувала про результати робо-ти ВАТ «Аґрус» за 2016р Ліквідатор 
довела до відома Загальних зборів. Дохід від реалізації послуг,елементи 
операційних витрат та фінансові показники підприємства.В звіті відображе-
ний стан основних засобів, дана оцінка дебіторської та кредиторської забор-
гованості .Визначила основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Вирішили: По другому питанню затвердити звіт про результати діяльності 
Товариства за 2016рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік

Результати голосування з питання порядку денного:
ЗА – 197524 ( сто дев’яносто сім тисяч п’ятьсот двадцять чотири) голосів, 

що становить 100% від зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.
ПРОТИ – немає
УТРИМАЛИСЬ – немає.

Рішення прийняте по другому питанню порядка денного.
Третє питання порядку денного: Затвердження звіту Наглядової Ради То-

вариства про результати діяльності за 2016 рік та при-йняття рішення за на-
слідками його розгляду . Слухали: Голову Спостережної ради Товариства 
Тосхопаран Е.В., який доповів,що підприєм-ство одержало прибуток в 2016р. 
В розмірі 72,0т.грн. Прибуток отриманий Товариством за ре-зультатами ді-
яльності в 2016р. У розмірі 72.0 тис.грн направити на розвиток Товариства .

Вирішили: 
Прибуток у розмірі 72,0т.грн направити на розвиток Товариства.
Результати голосування з питання порядку денного:
ЗА – 197524(сто дев’яносто сім тисяч п’ятьсот двадцять чотири) голосів, 

що становить 100% від зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.
ПРОТИ – немає.
УТРИМАЛИСЬ – немає.
Рішення прийняте по третьому питанню порядка денного.
Четверте питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ре-

візора Товариства за підсумками перевірки фінансово гос-подарської ді-
яльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками їх роз-
гляду. Слухали: Ревізора Ширяєву Т.В., яка доповіла, про результати 
перевірки підприємства в йо-го фінансово-господарській діяльності за 
2016р., про фінансовий стан та проведених перевір-ках

Вирішили: Визначити роботу підприємства за 2016р. Задовільною. 
Результати голосування з питання порядку денного:
ЗА – 197524(сто дев’яносто сім тисяч п’ятьсот двадцять чотири ) голосів, 

що становить 100% від зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.
ПРОТИ – немає.
УТРИМАЛИСЬ – немає.
Рішення прийняте по четвертому питанню порядка денного
П’яте питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства 

та результатів фінансово господарської діяльності То-вариства у 2016році. 
Слухали:Ліквідатора ВАТ «Агрус» Дорофєєву Л. М. –прохання затвердити 
річний звіт та результати фінансово господарської діяльності за 2016р. 

Вирішили: 
Загальні збори акціонерів затвердили річний звіт та результати фінан-

сово господарської дія-льності за 2016р. 
Результати голосування з питання порядку денного ЗА-197524((сто 

дев’яносто сім тисяч п’ятьсот двадцять чотири) голосів, що становить 100% 
від зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – немає.
УТРИМАЛИСЬ – немає.
Рішення прийняте по п’ятому питанню порядка денного
Шосте питання порядку денного: Затвердження порядку розподілу 

прибутку(покриття збитків) Товариства за 2016рік. Слухали:Ліквідатора 
ВАТ «Агрус» Дорофєєву Л. М. –. Прибуток за 2016рік у розмірі 72,0 т.грн 
направити на розвиток Товариства .

Вирішили: 
Загальні збори акціонерів вирішили прибуток за 2016рік у розмірі 

72,0 т.. грн. направити на ро-звиток Товариства 
Результати голосування з питання порядку денного
ЗА-197524((сто дев’яносто сім тисяч п’ятьсот двадцять чотири) голосів, 

що становить 100% від зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.
ПРОТИ – немає.
УТРИМАЛИСЬ – немає.
Рішення прийняте по шостому питанню порядка денного
Сьоме питання порядку денного: Попереднє схвалення значних 

правочинів,які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одно-
го року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру правочинів 
та їх граничної сукупної вартості. Обрання уповноваженої особи на підписан-
ня Таких договорів. Слухали: Голову Спостережної ради Товариства Тосхо-
паран Е.В., який доповів,що Товапиство повинне надати згоду на вчинення 
значних правочинів, які можуть вчинятися Това-риством протягом не більш 
як одного року з дати прийняття такого рішення 26.04.2017р., а саме: право-
чини, що пов`язаний з здаванням в оренду власного нерухомого майна, що 
перевищує 10 вiдсоткiв вартості активів Товариства за даними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк, у якості граничної вартості таких правочинів, затвердити 
вартiсть правочинiв, що дорівнює 800 тис..грн. Уповноважити Дорофєєву 
Любов Михайлівну на укладення та підписання таких правочинів.

Вирішили: 
Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одно-
го року з дати прийняття такого рі-шення 26.04.2017р.

Уповноважити Дорофєєву Любов Михайлівну на укладення та підписан-
ня таких правочинів.

Результати голосування з питання порядку денного:
ЗА – 197524(сто дев’яносто сім тисяч п’ятьсот двадцять чотири) голосів, 

що становить 100% від зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.
ПРОТИ – немає.
УТРИМАЛИСЬ – немає.
Рішення прийняте по сьомому питанню порядка денного.
6. Інформація про дивіденди за результатами звітного та попередньо-

го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЕЛЕКТРОВАЖХIМПРОЕКТ”

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 
"Електроважхiмпроект", 
01416777Дніпропетровська , 
Центральний, 49000, м. Днiпро, 
вул. Ленiна, 41 0567860109,

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

24.04.2018

3. Адреса сторінки в 
мережіІнтернет, на якій 
розміщенорегулярну 
річну інформацію

Ethp.dp.ua/rz2017.htm

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - 
підприємця), 
якоюпроведений аудит 
фінансовоїзвітності

Приватне пiдприємство Аудиторська 
фiрма "Професiонал", 30992563

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

1/Рiшення акцiонера вiд 12.01.2017 р., 
який має у власностi 21366 простих 
iменних акцiй, приймається у вiдповiдностi 
з чинним законодавствомУкраїни (ст. 49 
ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання: 
Обрання аудитора 
ПАТ "Електроважхiмпроект" та визначення 
умов договору i встановленнярозмiру 
оплати його послуг.
Прийнято рiшення про обрання аудитора 
- Приватне пiдприємство Аудиторська 
фiрма "Професiонал". Схваленi 
умовидоговору та затверджений розмiр 
оплати послуг аудитора.
Рiшення має статус протоколу Загальних 
зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". 
Рiшення пiдписане акцiонером, що має 
100% голосiв, Українською державною 
корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особ 
iпершого вiце-президента Харченка О. I.
2/Рiшення акцiонера №1 вiд 28.04.2017 р., 
який має у власностi 21366 простих 
iменних акцiй, приймається у вiдповiдностi 
з чинним законодавствомУкраїни (ст. 49 
ЗУ "Про акцiонернi товариства"). 
Питання:1) Про затвердження рiчного 
звiту Товариства за 2016 рiк- рiчний звiт 
затвердити; 2) про виплату дивiдендiв на 
корпоративнi права держави за 
результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi товариства у 2016 роцi - 
здiйснити нарахуваннядивiдендiв на 
корпоративнi права держави у розмiрi 
50% вiд фактичного обсягу чистого 
прибутку i сплатити до 01.07.2017 р.
Рiшення має статус протоколу Загальних 
зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". 
Рiшення пiдписане акцiонером, що має 
100% голосiв, Українською державною 
корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особi 
президента Луганова О.В.

6. Інформація про дивіденди.

За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, що 
передував звітньому

за 
простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахо-
ванихдивіден-
дів, грн.

0 0 94645 0

Нарахуваніди-
віденди на 
одну акцію, грн.

0 0 4.42970 0

Сума виплаче-
нихдивіден-
дів, грн.

0 0 94645 0

Дата складан-
няпереліку 
осіб, якімають 
право на 
отриманнядиві-
дендів
Дата виплати-
дивідендів

14.06.2017р. – 
50000 грн.

22.06.2017р. – 
44645 грн.

Опис Дивiденди на корпоративнi права держави 
нарахованi згiдно з рiшенням Акцiонера №1 вiд 
28.04.2017 р. у розмiрi 50.0% вiд фактичних обсягiв 
чистого прибуткутовариства за 2016 рiк. Перелiк 
осiб не складається. оскiльки дивiденди нарахованi 
на корпоративнi права держави i перераховуються 
на рахунки держбюджету. Сплаченi дивiденди у сумi 
94645 грн. до 01.07.2017 р. ( 14.06.2017 р. - 
50000 грн., 22.06.2017 р. - 44645 грн.) По результа-
тах 2017 року рiшення акцiонера про 
виплатудивiдендiв на цей момент ще не прийма-
лось.

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 23938 24062
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1489 1551
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 43 47
Сумарна дебіторська заборгованість 474 473
Грошові кошти та їх еквіваленти 99 75
Власний капітал 22565 22632
Статутний капітал 22 22
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

20263 20326

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 434 489
Поточні зобов'язання і забезпечення 939 941
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

3.69746 8.84583

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

3.69746 8.84583

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 21366 21366
Цінні папери 
власних 
випусків, 
викуплені 
протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від статутного 
капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду
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Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента  
цінних паперів

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, ідентифікацій-
ний код згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та гро-
мадських формувань, 
місцезнаходження, між-
міський код та телефон 
емітента

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРЕМIНЬ", 
24559002, 01021 м. Київ д/н м. Київ 
вулиця Iнститутська, буд. 19Б, кiмната 
33, (044) 2536164

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комі-
сії

24.04.2018

3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну 
інформацію

http://www.kremen.com.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підпри-
ємця), якою проведений 
аудит фінансової звітнос-
ті

ТОВ "Донконсалтаудит", 33913531

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

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
27.04.17
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загаль-
них зборiв акцiонерiв.
2. Обрання головуючого i секретаря Загаль-
них зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 
рiк.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за ре-
зультатами дiяльностi за 2016 рiк.
5. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за 
2016 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 
2016 рiк.
7. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства 
за 2016 рiк.
8. Попереднє схвалення значних правочинiв, 
за якими ринкова вартiсть майна, робiт або 
послуг, що є предметом таких правочинiв, 
перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства.
9. Про звiльнення членiв Наглядової ради 
Товариства.
10. Про обрання членiв Наглядової ради То-
вариства.
11. Про затвердження умов цивiльно-
правових/трудових договорiв (контрактiв) з 
членами Наглядової ради Товариства.
По першому питанню прийняте рiшення: для 
пiдрахунку голосiв пiд час голосування на 
рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "СК 
"Кремiнь" обрати лiчильну комiсiю ПАТ "СК 
"КРЕМIНЬ" у наступному складi: Iванов Дми-
тро Сергiйович, Келембет Iрина Iгорiвна, Бо-
ярченко Яна Олегiвна.
Визначити, що повноваження зазначених 
осiб припиняються з моменту складання та 
пiдписання протоколу про пiдсумки голосу-
вання на цих рiчних Загальних зборах 
акцiонерiв

По другому питанню прийняте рiшення: об-
рати головуючим рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства Мельниченка Олек-
сандра Юрiйовича, секретарем - Ганцеву 
Свiтлану Василiвну/
По третєму питанню прийняте рiшення: ви-
знати роботу Правлiння Товариства за 2016 
рiк задовiльною. Затвердити звiт Правлiння 
за 2016 рiк.
По четвертому питанню прийняте рiшення: 
визнати роботу Наглядової ради Товариства 
за 2016 рiк задовiльною. Затвердити звiт На-
глядової ради за 2016 рiк.
По п'ятому питанню прийняте рiшення: за-
твердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства 
про результати перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi ПАТ "СК "КРЕМIНЬ" 
за 2016 рiк.
По шостому питанню прийняте рiшення: за-
твердити рiчний фiнансовий звiт Товариства 
за 2016 рiк.
По сьомому питанню прийняте рiшення: з 
урахуванням збитковостi дiяльностi Товари-
ства за пiдсумками 2016 року розподiл при-
бутку не проводити, а покриття збиткiв 
здiйснити за рахунок доходiв наступних 
перiодiв.
По восьмому питанню прийняте рiшення: по-
передньо надати згоду на вчинення Товари-
ством протягом року у ходi поточної госпо-
дарської дiяльностi значних правочинiв 
наступного характеру: договорiв купiвлi-
продажу, страхування, перестрахування, по-
ставки, мiни, дарування, всiх видiв найму 
(оренди), лiзингу, позички, пiдряду, надання 
будь-яких послуг, доручення, комiсiї, 
управлiння майном, договорiв позики, кре-
дитних договорiв, договорiв банкiвського 
вкладу iз граничною сукупною вартiстю за 
кожним iз таких договорiв 1 125 000 000,00 
(один мiльярд сто двадцять п'ять мiльйонiв) 
гривень, при цьому вчинення значного пра-
вочину є чинним незалежно вiд збiльшення у 
майбутньому ринкової вартостi майна Това-
риства, збiльшення/зменшення вартостi 
активiв Товариства за даними фiнансової 
звiтностi, а також можливих коливань курсу 
гривнi до iноземних валют.
По дев'ятому питанню зприйняте рiшення: 
припинити з 27.04.2017 р. повноваження 
членiв Наглядової ради Товариства, а саме 
Голови Наглядової ради Товариства Гарагулi 
Сергiя Iвановича, членiв Наглядової ради 
Товариства Смик Наталiї Василiвни, 
Ашихмiна Сергiя Володимировича, Ганцевої 
Свiтлани Василiвни, Гарагулi Артема 
Сергiйовича.
По десятому питанню прийнято рiшення: об-
рати строком до наступних рiчних зборiв То-
вариства членами Наглядової ради Гарагу-
лю Сергiя Iвановича, Смик Наталiю 
Василiвну, Ашихмiна Сергiя Володимирови-
ча, Ганцеву Свiтлану Василiвну, Гарагулю 
Артема Сергiйовича з 27.04.2017 р.
По одинадцятому питанню прийнято 
рiшення: затвердити умови цивiльно-
правових договорiв з членами Наглядової 
ради Товариства i визначити Голову 
правлiння Кузьмiнова О.В. особою, уповно-
важеною вiд iменi Товариства на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з членами На-
глядової ради згiдно зi Статутом Товари-
ства.

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

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “КРЕМIНЬ”
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Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публіч-
не акціонерне товариство «КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ», 01388437, 
вул. Кудрявська, будинок 3/5, м. Київ, Шевченкiвський, 04053, 
(044)  272-09-79. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018. 
3.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://ksdp.com.ua. 4. Найменування, ідентифіка-
ційний код юридичної особи - аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ 
«РЕЙТИНГ-АУДИТ», 30687076. 5. Інформація про загальні збори: 
10.01.2017, позачергові. Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії. 2.Затвердження регламенту роботи 
загальних зборів акціонерів Товариства. 3.Звіт Правління за підсум-
ками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4.Звіт Наглядової ради 
Товариства за підсумками роботи у 2015 р. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 5.Затвердження рішень Наглядової ради 
Товариства, які були прийняті протягом 2015 р. 6. Висновки Ревізій-
ної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду висновків. 7.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р. 
8.Розподіл прибутку і збитків Товариства. 9.Прийняття рішення про 
дострокове розірвання трудового контракту голови Правління Това-
риства на підставі п. 1-1 ст. 41 КзПП України. 10. Про звернення з 
позовом до колишніх посадових осіб виконавчого органу Товариства 
стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству. 11.Обрання 
нового голови Правління Товариства, затвердження умов трудового 
договору/контракту, що укладатиметься з обраним Головою Правлін-
ня Товариства. 12.Прийняття рішення про дострокове припинення 
повноважень членів Наглядової ради Товариства. 13.Обрання чле-
нів Наглядової ради Товариства, затвердження умов трудових дого-
ворів/контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
трудових договорів обраними членами Наглядової ради Товариства. 
14.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 
членів ревізійної комісії Товариства. 15.Обрання членів Ревізійної 
комісії Товариства, затвердження умов трудових договорів, що укла-
датимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів об-
раними членами Ревізійної комісії Товариства. 16.Розгляд питання 
про створення (заснування) господарського товариства за участю 
ПАТ «КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ». 17.Про внесок до статутного капі-
талу господарського товариства, створюваного за участю ПАТ «КИЇВ-
СОЮЗ ШЛЯХПРОЕКТ».

18.Про уповноваження виконавчого органу ПАТ «КИЇВСОЮЗ-
ШЛЯХПРОЕКТ» прийняти участь у засновницьких зборах створюва-
ного господарського товариства, підписати протоколи і Статут, а та-
кож передати як внесок до статутного капіталу визначене майно. 
19.  Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 
20. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства 
шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції. Особа, що 
ініціювала проведення загальних зборів - Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Дормостпроект». Пропозиції до переліку питань 
до порядку денного не подавалися. По 1 п. обрали лічильну комісію 
у кількості 3-ох осіб у наступному складі: Голова комісії - Княжан-
ська Юлія Віталіївна; член комісії - Любицька Лариса Миколаївна, 
член комісії - Вирізуб Віталій Олександрович. По 2 п. затвердили 
регламент роботи загальних зборів акціонерів. По 3п. вирішили не 
затверджувати звіт Правління за підсумками фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2015 році, визнали роботу 
Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Това-
риства у 2015 р. вкрай незадовільною, доручили виконавчому орга-
ну Товариства за результатами інвентаризації та звіту аудитора під-
готувати до правоохоронних органів заяву про вчинені кримінальні 
правопорушення - привласнення, розтрата майна або заволодіння 
ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК Украї-
ни), доведення до банкрутства Товариства (ст. 291 КК України), які 

були допущені попередніми відповідальними посадовими особами 
Товариства. По 4 п. затвердили звіт Наглядової ради Товариства 
про результати діяльності у 2015 році, визнали роботу Наглядової 
ради Товариства у 2015 році задовільною. По 5п. затвердили рішен-
ня Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 
2015 року. По 6 п. вирішили висновки Ревізійної комісії Товариства 
за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2015 р. не затверджувати. Визнати роботу Ревізійної комісії Товари-
ства у 2015 році незадовільною. По 7 п. затвердили річний звіт То-
вариства за 2015 рік. По 8п. вирішили здійснити покриття збитків 
Товариства за 2015 рік за рахунок прибутку наступних періодів. По 9 
п. погодили звільнення усунутого від виконання обов'язків Голови 
Правління Товариства Войтовича І.І., вказали Наглядовій раді Това-
риства на необхідність на найближчому своєму засіданні звільнити 
Войтовича І.І. за підставою, передбаченою п. 1-1 ст. 41 КзПП Украї-
ни, надали повноваження Наглядовій раді достроково розірвати 
трудовий контракт з Войтовичем І.І. та звільнити його з підстави, 
передбаченою п. 1-1 ст. 41 КзПП України. По 10 п. звіт щодо резуль-
татів інвентаризації Товариства та звіт аудитора взяли до відома. В 
порядку ст. 63 Закону України «Про акціонерні товариства» доручи-
ли виконавчому органу Товариства звернутися від імені Товариства 
до господарського суду із позовом до посадової особи Товариства - 
колишнього голови правління Войтовича І.І. стосовно відшкодуван-
ня збитків, завданих Товариству його рішеннями/діями/бездіяльніс-
тю в період перебування його на посаді голови правління. По 11 
п. погодили обрання на посаду голови Правління Товариства Бон-
даренка С. О., надали розпорядження Наглядовій раді Товариства 
прийняти на своєму засіданні рішення про обрання на посаду голо-
ви Правління Товариства Бондаренка С. О. та затвердити умови та 
укласти трудовий договір/контракт з обраним головою Правління 
Товариства. По 12 п. достроково припинили повноваження членів 
Наглядової ради Товариства. По 13 п. обрали до складу Наглядової 
ради Товариства Матюхіна В. Г., Дядюка Є. М., Гудова К. В., затвер-
дили умови трудових договорів/контрактів, що укладатимуться з об-
раними членами Наглядової ради Товариства, затвердили розмір їх 
винагороди, доручили Голові Правління підписати трудові договори/
контракти з ними. По 14 п. достроково припинили повноваження 
членів ревізійної комісії Товариства. По 15 п. обрали до складу Ре-
візійної комісії Товариства Палій А. Ф., Гринчук Т. В., Благовісно-
го  М. Ф., затвердили умови трудових договорів/контрактів, що укла-
датимуться з обраними членами Ревізійної комісії Товариства, 
затвердили розмір їх винагороди, доручили Голові Правління підпи-
сати трудові договори/контракти з ними. По 16 п. вирішили створити 
(виступити засновником) разом із ТОВ «ДОРМОСТПРОЕКТ» госпо-
дарське товариство у формі товариства з обмеженою відповідаль-
ністю із часткою ПАТ «КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ» 10% у статутному 
капіталі. По 17 п. вирішили внести до статутного капіталу Товари-
ства з обмеженою відповідальністю як вклад ПАТ «КИЇВСОЮЗ-
ШЛЯХПРОЕКТ» товаро-матеріальні цінності та інтелектуальну влас-
ність у розмірі 10% від статутного капіталу та уповноважити 
виконавчий орган товариства після державної реєстрації товариства 
з обмеженою відповідальністю у місячний строк передати вказане 
майно у власність створеного господарського товариства. По 18 
п. уповноважили виконавчий орган ПАТ «КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ» 
здійснити всi необхiднi дiї, пов'язанi iз створенням (заснуванням) то-
вариства з обмеженою відповідальністю за участю ПАТ «КИЇВСО-
ЮХШЛЯХПРОЕКТ» із часткою у статутному капіталу 10%, підписати 
установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю, а 
також виконати всi інші дiї, пов'язанi iз заснуванням та реєстрацією 
ТОВ за участю ПАТ «КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ». По 19 п. вирішили 
внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення та затвер-
дження його у новій редакції, уповноважили Голову Правління під-
писати Статут Товариства у новій редакції та провести всі необхідні 
дії по державної реєстрації з правом підписання передбачених за-
конодавством документів. По 20 п. внесли зміни до Положень Про 
збори акціонерів Товариства, Правління Товариства, Наглядову раду 
Товариства, Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення та за-
твердження їх у новій редакції, уповноважили Голову Правління під-
писати означені внутрішні положення Товариства у новій редакції.

6. Інформація про дивіденди:
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо ви-

плати дивідендів не приймалось.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИїВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 23343582
3. Місцезнаходження 03150, Київ, 

вул. Предславинська, 34 А 
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)2909707 (044)2909710

5. Електронна поштова адреса office@de.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://de.com.ua/uk/document/
osobaja_informacija

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв, якi вiдбулися 24.04.2018р. 

(протокол №30), припинено повноваження Голови Наглядової ради 
ПАТ «Донбасенерго» Опихайленка Євгена Анатолiйовича, якого було об-
рано Загальними зборами акцiонерiв 20.04.2017р. членом Наглядової 
ради – представником акцiонера - Приватного акцiонерного товариства 
«Енергоiнвест Холдинг» (ЄДРПОУ 38769061)* та Головою Наглядової ради 
на засiданнi Наглядової ради 20.02.2018р. (протокол №2).

Опихайленко Євген Анатолiйович не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини, володiє 30 шт. простих iменних акцiй 
ПАТ «Донбасенерго», що становить 0,000126% статутного капiталу, не на-
давав згоду на розкриття паспортних даних.

Одночасно з припиненням у Опихайленка Є.А. повноважень Голови На-
глядової ради припинилися його повноваження як члена комiтету Наглядо-
вої ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства 
та з питань призначень.

Опихайленко Є.А. перебував на посадi члена Наглядової ради 
ПАТ «Донбасенерго» з 20.04.2017р. по 19.02.2018р. (10 мiсяцiв), на посадi 
Голови Наглядової ради з 20.02.2018р. до 24.04.2018р. (2 мiсяцi), членом 
комiтету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим осо-
бам Товариства та з питань призначень з 24.05.2017 р. до 24.04.2018р. 
(11  мiсяцiв).

Обгрунтування (пiдстави) прийняття рiшення: рiчними Загальними збо-
рами прийняте рiшення «Припинити повноваження Голови та членiв На-
глядової ради 

ПАТ «Донбасенерго» у повному складi» в зв’язку з закiнченням строку 
повноважень членiв Наглядової ради (абз.1 ч.1 ст.53 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»).

Голову Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» та члена комiтету Нагля-
дової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товари-
ства та з питань призначень замiсть Опихайленка Є.А. не обрано**.

*Приватне акцiонерне товариства «Енергоiнвест Холдинг» володiє 
14389687 шт. простих iменних акцiй ПАТ «Донбасенерго», що становить 
60,859007% статутного капiталу.

**Голова Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» та члени комiтету На-
глядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товари-
ства та з питань призначень будуть обранi на засiданнi Наглядової ради 
пiзнiше.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв, якi вiдбулися 24.04.2018р. 
(протокол №30), припинено повноваження члена Наглядової ради 
ПАТ «Донбасенерго» (незалежного директора) Сакви Юрiя Вiкторовича, 
якого було обрано Загальними зборами акцiонерiв 20.04.2017р. 

Саква Юрiй Вiкторович не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини, не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», не надавав 
згоду на розкриття паспортних даних.

Одночасно з припиненням у Сакви Ю.В. повноважень члена Наглядо-
вої ради (незалежного директора) припинилися його повноваження як Го-
лови комiтету Наглядової ради з питань аудиту та повноваження члена 
комiтету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим осо-
бам Товариства та з питань призначень.

Саква Ю.В. перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «Донбасе-
нерго» з 20.04.2017р. до 24.04.2018р. (12 мiсяцiв), членом комiтету Нагля-
дової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства 
та з питань призначень з 24.05.2017 р. до 24.04.2018р. (11 мiсяцiв) та Голо-
вою комiтету Наглядової ради з питань аудиту з 24.05.2017 р. до 
24.04.2018р. (11 мiсяцiв).

Обгрунтування (пiдстави) прийняття рiшення: рiчними Загальними збо-

рами прийняте рiшення «Припинити повноваження Голови та членiв На-
глядової ради 

ПАТ «Донбасенерго» у повному складi» в зв’язку з закiнченням строку 
повноважень членiв Наглядової ради (абз.1 ч.1 ст.53 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»).

Голову комiтету Наглядової ради з питань аудиту та члена комiтету На-
глядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товари-
ства та з питань призначень замiсть Сакви Ю.В. не обрано*.

* Голова комiтету Наглядової ради з питань аудиту та члени комiтету 
Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Това-
риства та з питань призначень будуть обранi на засiданнi Наглядової ради 
пiзнiше.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв, якi вiдбулися 24.04.2018р. 
(протокол №30), припинено повноваження члена Наглядової ради 
ПАТ «Донбасенерго» (незалежного директора) Власенка Юрiя Петровича, 
якого було обрано Загальними зборами акцiонерiв 20.04.2017р. 

Власенко Юрiй Петрович не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини, не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», не надавав 
згоду на розкриття паспортних даних.

Одночасно з припиненням у Власенка Ю.П. повноважень члена Нагля-
дової ради (незалежного директора) припинилися його повноваження як 
члена комiтету Наглядової ради з питань аудиту та повноваження Голови 
комiтету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим осо-
бам Товариства та з питань призначень.

Власенко Ю.П. перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «Дон-
басенерго» з 20.04.2017р. до 24.04.2018р. (12 мiсяцiв), Головою комiтету 
Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Това-
риства та з питань призначень з 24.05.2017 р. до 24.04.2018р. (11 мiсяцiв) 
та членом комiтету Наглядової ради з питань аудиту з 24.05.2017 р. до 
24.04.2018р. (11 мiсяцiв).

Обгрунтування (пiдстави) прийняття рiшення: рiчними Загальними збо-
рами прийняте рiшення «Припинити повноваження Голови та членiв На-
глядової ради 

ПАТ «Донбасенерго» у повному складi» в зв’язку з закiнченням строку 
повноважень членiв Наглядової ради (абз.1 ч.1 ст.53 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»).

Члена комiтету Наглядової ради з питань аудиту та Голову комiтету На-
глядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товари-
ства та з питань призначень замiсть Власенка Ю.П. не обрано*.

* Члени комiтету Наглядової ради з питань аудиту та Голова комiтету 
Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Това-
риства та з питань призначень будуть обранi на засiданнi Наглядової ради 
пiзнiше.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв, якi вiдбулися 24.04.2018р. 
(протокол №30), припинено повноваження Заступника Голови Наглядової 
ради ПАТ «Донбасенерго» Єсипенко Людмили Миколаївни, яка була об-
рана Загальними зборами 20.04.2017р. членом Наглядової ради – пред-
ставником акцiонера – Фонду державного майна України  
(ЄДРПОУ00032945)* та Заступником Голови Наглядової ради на засiданнi 
Наглядової ради 11.05.2017 р. (протокол №1).

Єсипенко Людмила Миколаївна не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», 
не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Єсипенко Л.М. перебувала на посадi члена Наглядової ради ПАТ «Дон-
басенерго» з 20.04.2017р. по 10.05.2017р. (менше мiсяця), на посадi За-
ступника Голови Наглядової ради з 11.05.2017р. до 24.04.2018р. (бiльш 
11  мiсяцiв).

Обгрунтування (пiдстави) прийняття рiшення: рiчними Загальними збо-
рами прийняте рiшення «Припинити повноваження Голови та членiв На-
глядової ради 

ПАТ «Донбасенерго» у повному складi» в зв’язку з закiнченням строку 
повноважень членiв Наглядової ради (абз.1 ч.1 ст.53 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»).

Заступника Голови Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» замiсть Єси-
пенко Л.М. ще не обрано**. 

* Держава в особi Фонду державного майна України є власником 
5911076 шт. простих iменних акцiй ПАТ «Донбасенерго», що становить 
25%+1 акцiя вiд статутного капiталу.

**Заступник Голови Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» буде обра-
ний на засiданнi Наглядової ради пiзнiше.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв, якi вiдбулися 24.04.2018р. 
(протокол №30), припинено повноваження члена Наглядової ради 
ПАТ «Донбасенерго» Сергiєнка Андрiя Валерiйовича, який набув повно-
важень члена Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» – представника 
акцiонера - Приватного акцiонерного товариства «Енергоiнвест Холдинг» 
(ЄДРПОУ 38769061)* 12.02.2018р. на пiдставi отриманого Емiтентом 
повiдомлення про замiну члена Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».

Сергiєнко Андрiй Валерiйович не має непогашеної судимостi за 
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корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», 
не надавав згоду на розкриття паспортних даних.

Одночасно з припиненням у Сергiєнка А. В. повноважень члена Нагля-
дової ради припинилися його повноваження як члена комiтету Наглядової 
ради з питань аудиту. 

Сергiєнко А.В. перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «Дон-
басенерго» з 12.02.2018р. до 24.04.2018р. (2,5 мiсяцiв) та членом комiтету 
Наглядової ради з питань аудиту з 20.02.2018р. до 24.04.2018р. (2 мiсяцi).

Обгрунтування (пiдстави) прийняття рiшення: рiчними Загальними збо-
рами прийняте рiшення «Припинити повноваження Голови та членiв На-
глядової ради 

ПАТ «Донбасенерго» у повному складi» в зв’язку з закiнченням строку 
повноважень членiв Наглядової ради (абз.1 ч.1 ст.53 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»).

Члена комiтету Наглядової ради з питань аудиту замiсть Сергiєнка А.В. 
ще не обрано**. 

*Приватне акцiонерне товариства «Енергоiнвест Холдинг» володiє 
14389687 шт. простих iменних акцiй ПАТ «Донбасенерго», що становить 
60,859007% статутного капiталу.

**Члени комiтету Наглядової ради з питань аудиту будуть обранi на 
засiданнi Наглядової ради пiзнiше.

Рiчними Загальними зборами 24.04.2018р. (протокол №30) обраний 
членом Наглядової Ради ПАТ «Донбасенерго» Опихайленко Євген 
Анатолiйович як представник акцiонера - Приватного акцiонерного товари-
ства «Енергоiнвест Холдинг», який володiє 14389687 шт. простих iменних 
акцiй ПАТ «Донбасенерго», що становить 60,859007% статутного 
капiталу.

Опихайленко Є.А. не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини, володiє 30 шт. простих iменних акцiй ПАТ «Донбасенер-
го», що становить 0,000126% статутного капiталу, обраний до наступних 
рiчних загальних зборiв, не надавав згоду на розкриття паспортних даних.

Посади якi обiймав протягом останiх 5 рокiв: виконавчий директор Б, 
голова Наглядової ради, директор з правових питань (за сумiсництвом), 
член (секретар) Наглядової ради, член Наглядової ради та член комiтету 
Наглядової радиз питань визначення винагороди посадовим особам Това-
риства та з питань призначень.

Обгрунтування (пiдстави) прийняття рiшення: рiчними Загальними об-
рано новий склад Наглядової ради у зв'язку з припиненням повноважень її 
попереднього складу. 

Рiчними Загальними зборами 24.04.2018р. (протокол №30) обрана чле-
ном Наглядової Ради ПАТ «Донбасенерго» Єсипенко Людмила Миколаїв-
на як представник акцiонера - Фонду державного майна України, який є 
власником 5911076 шт. простих iменних акцiй ПАТ «Донбасенерго», що 
становить 25%+1 акцiя вiд статутного капiталу.

Єсипенко Л.М. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини, не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», обрана до наступних 
рiчних загальних зборiв, не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Посади якi обiймала протягом останiх 5 рокiв: головний спецiалiст та 
заступник начальника вiддiлу у Фондi державного майна України, заступ-
ник Голови Наглядової ради, Голова Наглядової ради. 

Обгрунтування (пiдстави) прийняття рiшення: рiчними Загальними об-
рано новий склад Наглядової ради у зв'язку з припиненням повноважень її 

попереднього складу. 
Рiчними Загальними зборами 24.04.2018р. (протокол №30) обраний 

членом Наглядової Ради (незалежним директором) ПАТ «Донбасенерго» 
Саква Юрiй Вiкторович.

Саква Ю.В. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини, не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», обраний до наступних 
рiчних загальних зборiв, не надавав згоду на розкриття паспортних даних.

Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Перший заступник 
Голови Ради Громадської спiлки «Всеукраїнська Енергетична Асамблея», 
член Наглядової ради (незалежний директор), Голова комiтету Наглядової 
ради з питань аудиту та член комiтету Наглядової ради з питань визначен-
ня винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень.

Обгрунтування (пiдстави) прийняття рiшення: рiчними Загальними об-
рано новий склад Наглядової ради у зв'язку з припиненням повноважень її 
попереднього складу. 

Рiчними Загальними зборами 24.04.2018р. (протокол №30) обраний 
членом Наглядової Ради (незалежним директором) ПАТ «Донбасенерго» 
Тiтенко Сергiй Михайлович.

Тiтенко С.М. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини, не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», обраний до наступних 
рiчних загальних зборiв, не надавав згоду на розкриття паспортних даних.

Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Нацiональної 
комiсїя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, Радник 
Прем’єр – мiнiстра України. 

Обгрунтування (пiдстави) прийняття рiшення: рiчними Загальними об-
рано новий склад Наглядової ради у зв'язку з припиненням повноважень її 
попереднього складу. 

Рiчними Загальними зборами 24.04.2018р. (протокол №30) обраний 
членом Наглядової Ради ПАТ «Донбасенерго» Сергiєнко Андрiй 
Валерiйович як представник акцiонера - Приватного акцiонерного товари-
ства «Енергоiнвест Холдинг», який володiє 14389687 шт. простих iменних 
акцiй ПАТ «Донбасенерго», що становить 60,859007% статутного 
капiталу.

Сергiєнко А. В. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини,не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», обраний до наступних 
рiчних загальних зборiв, не надавав згоду на розкриття паспортних даних.

Посади якi обiймав протягом останiх 5 рокiв: Перший заступник Гене-
рального директора – директор з правового забезпечення та iнформацiйної 
безпеки, директор (за сумiсництвом), член Наглядової ради, член комiтету 
наглядової ради з питань аудиту.

Обгрунтування (пiдстави) прийняття рiшення: рiчними Загальними об-
рано новий склад Наглядової ради у зв'язку з припиненням повноважень її 
попереднього складу. 

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор 

Бондаренко Едуард Миколайович
25.04.2018р. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «УКРАїНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 30859524)
Шановні пані та панове!

Наглядова Рада Приватного Акціонерного Товариства «Страхова 
компанія «Українська страхова група» (далі –Товариство) (ЄДРПОУ 
30859524)

(місцезнаходження Товариства:  
м. Київ, вул. Федорова Івана, буд. 32, літ А, 2 поверх)

повідомляє,
що 20.04.2018 року відбулись річні Загальні збори акціонерів Товари-

ства (далі – Річні Загальні збори) за адресою: м. Київ, вул. Федорова Івана, 
буд. 32, літ А, 2 поверх, кімната переговорів. Початок Загальних зборів від-
бувся о 9.00.

Акціонери розглядали наступні питання порядку денного по яким 
прийняті рішення:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження за-

ходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затверджен-

ня заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства 

за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру 

дивідендів та порядку їх виплати.
9. Розкриття акціонерам Звіту про корпоративне управління за 

2017 рік.
10. Прийняття рішення щодо звільнення членів Правління, Наглядової 

ради та Ревізійної комісії Товариства від відповідальності перед акціонера-
ми за дії у звітному періоді (2017 р.), які були, стали чи мають бути відомі 
акціонерам Товариства.

11. Затвердження рішення про схвалення та надання згоди про вчинен-
ня значних правочинів, які можуть вчинятися протягом 2018 року відносно 
страхування, перестрахування з граничною вартістю послуг, які є його 
предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності Товариства.

12.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в но-
вій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання 
особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товари-
ства.

13. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акці-
онерів Товариства шляхом його затвердження в новій редакції.

14. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду То-
вариства шляхом викладення його в новій редакції.

Від імені Наглядової ради
Голова Правління
ПАТ «СК «УСГ»  П.О. Нельга
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Річна інформація емітента цінних паперів
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменуван-
ня емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Банк iнвестицiй 
та заощаджень" , 33695095 м. Київ Шевченкiвський 
04119 м. Київ Мельникова 83-д +38(044)207-70-
20

2. Дата розкриття по-
вного тексту річної ін-
формації у загально-
доступній інформаційній 
базі даних Комісії

24.04.2018 року

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

http://www.bisbank.com.ua/wp-content/
uploads/2018/04/Rik_Zvit_2017.pdf

4. Найменування, код 
за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми (П. І. Б. ау-
дитора - фізичної осо-
би - підприємця), якою 
проведений аудит фі-
нансової звітності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ауди-
торська фiрма «ПКФ Аудит- фiнанси», 34619277 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ауди-
торська фiрма «ПКФ Аудит- фiнанси», 34619277

5. Інформація про за-
гальні збори (розділ за-
повнюється у випадку, 
якщо емітент - акціо-
нерне товариство)

Річні загальни збори акціонерів проводились 
23.04.2017 року
Особи, що iнiцiювали пропозицiї до перелiку пи-
тань порядку денного загальних зборiв:
Голова Спостережної Ради ПАТ "Банк iнвестицiй 
та заощаджень" Зінченко В.І. та член Спостереж-
ної Ради Гончаренка І.В.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Спостережної ради ПАТ «Банк інвестицій 
та заощаджень».
3. Звіт Правління ПАТ «Банк інвестицій та заоща-
джень».
4. Розгляд та затвердження аудиторського звіту 
про перевірку річної фінансової звітності 
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Спостережної ради та звіту Правління 
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».
6. Затвердження річного звіту ПАТ «Банк інвести-
цій та заощаджень» за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і 
збитку ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 
результатами діяльності за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повнова-
жень членів Спостережної ради у зв’язку з їх пе-
реобранням.
9. Обрання членів Спостережної ради, затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, трудо-
вих договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів (контрактів) з членами Спостережної ради.
10. Затвердження змін до Статуту ПАТ «Банк ін-
вестицій та заощаджень» .
11. Затвердження нових редакцій «Положення 
про загальні збори акціонерів ПАТ «Банк інвести-
цій та заощаджень»», «Положення про Правління 
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»», «Поло-
ження про Спостережну раду ПАТ «Банк інвести-
цій та заощаджень»».
12. Розгляд питання щодо зміни місцезнаходжен-
ня ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».
По першому питанню порядку денного вирішили:
Обрати лічильну комісію у складі
- заст. начальника юридичного управління 
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Сабадашо-
вої Світлани Сергіївни,
- начальника департаменту інформаційних техно-
логій ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Дя-
дюри Володимира Юрійовича.
По другому питанню порядку денного вирішили:
Затвердити Звіт Спостережної ради ПАТ «Банк 
інвестицій та заощаджень» за 2016 рік.
По третьому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити Звіт Правління ПАТ «Банк інвестицій 
та заощаджень» за 2016 рік.
По четвертому питанню порядку денного вирішили:
Затвердити аудиторський звіт та висновок неза-
лежної аудиторської перевірки аудиторською фір-
мою ТОВ "Аудиторська фірма "ПКФ Аудит - фінан-
си", за результатами діяльності Товариства за 
2016 рік.
По п’ятому питанню порядку денного вирішили:
Визнати діяльність Спостережної ради у 2016 році 
задовільною та як такою що сприяла підвищенню 
ефективності контролю за діяльністю Товариства.
Визнати роботу Правління у 2016 році задовіль-
ною та як таку, що сприяла виконанню планових 
показників діяльності Товариства.
По шостому питанню порядку денного вирішили:
Затвердити річний звіт ПАТ «Банк інвестицій та 
заощаджень» за 2016 рік.
По сьомому питанню порядку денного вирішили:
Затвердити розподілення прибутку Товариства, 
отриманого у 2016 році, в сумі 7 782 079,45 гри-
вень, наступним чином:
- згідно Закону України «Про акціонерні товари-
ства» та Закону України «Про банки і банківську 
діяльність» 5% прибутку, тобто 389 103,97 гривень, 
перерахувати до резервного фонду Товариства;
- решту 95% прибутку в сумі 7 392 975,48 гривень 
направити на виплату дивідендів акціонерам 
власникам простих іменних акцій Товариства.
Здійснити виплату дивідендів безпосередньо ак-
ціонерам.
23.04.2017 року провести засідання новообраної 
Спостережної ради Товариства для визначення 
дати складання переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів, порядку та строку виплати 
дивідендів.
Здійснити виплату дивідендів безпосередньо ак-
ціонерам у термін, що не перевищує шість місяців 
з дня прийняття цими загальними зборами рішен-
ня про виплату дивідендів.
По восьмому питанню порядку денного вирішили:
Припинити повноваження всіх членів Спостереж-
ної ради Товариства з 23.04.2017 року з метою їх 
наступного переобранням.
По дев’ятому питанню порядку денного вирішили:
Обрати Спостережну раду Товариства у складі:
1. Зінченка Віктора Ігоровича, як незалежного 
члена,
2. Гончаренка Ігоря Володимировича, як незалеж-
ного члена,
3. Потапенко Ольги Григорівни, як незалежного 
члена,
4. Грицюка Андрiя Iвановича, як незалежного члена,
5. Гришко Олени Анатоліївни, як представника ак-
ціонера ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» 
Івахіва Степана Петровича.
Укласти з новообраними Членами Спостережної 
ради Товариства цивільно-правові та трудові до-
говори (контракти) на умовах згідно внутрішніх 
нормативних документів Товариства щодо функ-
ціонування Спостережної ради.
Затвердити кошторис витрат на оплату праці Чле-
нів Спостережної ради.
Уповноважити Голову Правління Товариства під-
писати договори/контракти з членами Спостереж-
ної ради Товариства.
По десятому питанню порядку денного вирішили:
Затвердити зміни до Статуту Товариства, виклав-
ши його у запропонованій новій редакції.
Уповноважити Голову Правління Товариства під-
писати нову редакцію статуту Товариства.
По одинадцятому питанню порядку денного вирі-
шили:
Затвердити «Положення про загальні збори акціо-
нерів ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»», 
«Положення про Правління ПАТ «Банк інвестицій 
та заощаджень»», «Положення про Спостережну 
раду ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»» у но-
вій редакції.

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ”
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По дванадцятому питанню порядку денного вирі-
шили:
Рішення не прийнято.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітнього 

періоду
За результатами періоду, 
що передував звітньому

за простими 
акціями

за при-
вілейо-
ваними 
акція-

ми

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нара-
хованих ди-
в і д е н -
дів, грн.

8866694.3 0 7392975.48 0

Нарахувані 
дивіденди 
на одну 
акцію, грн.

17.73 0 14.79 0

Сума випла-
чених диві-
дендів, грн.

0 0 7392975.48 0

Дата 
складання 
переліку 
осіб, які 
мають 
право на 
отримання 
дивідендів

Рiшенням засiдання 
новообраної Нагля-
дової ради ПАТ «Банк 
iнвестицiй та заоща-
джень» , яка присту-
пає до виконання сво-
їх обов'язкiв 
01.05.2018 року буде 
затверджено дату 
складання перелiку 
осiб, якi мають право 
на отримання 
дивiдендiв за 2017 рiк

- 15.05.2017 -

Дата 
виплати 
дивідендів

- 16.05.2017 року -

Опис

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Банк iнвестицiй 
та заощаджень» (надалi - Товариство) вiд 22 квiтня 2018 року 
було прийнято рiшення про направлення 95% прибутку Това-
риства за результатами дiяльностi за 2017 рiк в сумi 8 866 694 
гривень 30 копiйок на виплату дивiдендiв акцiонерам власни-
кам простих iменних акцiй.
Рiшенням засiдання новообраної Наглядової ради ПАТ «Банк 
iнвестицiй та заощаджень» , яка приступає до виконання сво-
їх обов'язкiв 01.05.2018 року буде затверджено:
- дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв за 2017 рiк;
- для виплати дивiдендiв Товариство у термiн до 22 жовтня 
2018 року перераховує дивiденди через депозитарну систе-
му України для подальшого їх перерахування депозитарною 
установою безпосередньо акцiонерам Товариства, власни-
кам простих iменних акцiй згiдно даних реєстру власникiв 
iменних цiнних паперiв Товариства складеного Нацiональним 
депозитарiєм України.
- розмiр дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства у 2017 
роцi з розрахунку на одну просту iменну акцiю складає 17,73 грн.

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПАТ «Банк 
інвестицій та заощаджень», тис. грн.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 4342665 4580484
Грошові кошти та їх еквіваленти 839598 396620
Кошти в інших банках - -
Усього зобов'язань 3799779 4039502
Кошти банків 0 9
Кошти клієнтів 3753330 3529618
Усього власного капіталу та частка меншості 542886 540982
Статутний капітал 500000 500000
Чистий прибуток/(збиток) 9333 7782
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 18,67 15,56
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

18,67 15,56

Голова Правління ПАТ "Банк інвестицій та 
заощаджень" Омельченко О.В.

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 «АЙ ПI РIЕЛТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 40525564
3. Місцезнаходження: 02225 м.Київ, вул. Архiтектора Нiколаєва, 7
4. Міжміський код, телефон та факс: +380504694151, 

+380504694151
5. Електронна поштова адреса: info@iprielt.prat.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://iprielt.prat.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-

пери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про при-
йняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів: рішення 
прийняв єдиний акціонер ПрАТ «АЙ ПІ РІЕЛТ» Пустовіт Ігор Олек-
сандрович 25.04.2018р. у відповідності до ст..49 Закону україни «Про 
акціонерні товариства».

Відомості щодо правочинів: 
Характер правочинів: купівля та продаж майна, у тому числі, але 

не виключно, купівля сировини, матеріалів, обладнання; виконання 
робіт; отримання та надання послуг; відступлення права вимоги та/
або переведення боргу; одержання Товариством кредитів/позик/при-
йняття грошових зобов'язань/гарантій/ в банківських установах; пе-
редача майна Товариства в заставу та/або укладання інших догово-
рів забезпечення виконання зобов'язань /в т.ч. договору поруки/ 

Товариства та інші правочини, які пов'язані з поточною господар-
ською діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сто-
рін; купівля об'єктів нерухомості (об'єкти житлового та нежитлового 
фонду, земельні ділянки тощо) з метою їх подальшого використання 
у комерційних цілях; укладення правочинів надання поворотної 
(строкової) безвідсоткової фінансової допомоги юридичним та фі-
зичним особам; придбання корпоративних прав (часток/акцій) в ста-
тутному капіталі інших юридичних осіб. 

Гранична сукупна вартість правочинів: 200000,00 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 8482,8 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-

тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті (у відсотках): 2357,71%.

Інформація щодо загальна кількість голосуючих акцій, кількісті го-
лосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, 
кількісті голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 
рішення не надається, тому що рішення не приймалось загальними 
зборами акціонерів.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття 
інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента: рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів було прийнято єдиним акціо-
нером ПрАТ «АЙ ПІ РІЕЛТ» Пустовітом Ігорем Олександровичем у 
відповідності до ст..49 Закону україни «Про акціонерні товариства» 
(рішення №4 від 25.04.2018р.).

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

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Директор  Пустовiт I.О.
25.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АЙ ПI РIЕЛТ»
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Агрофiрма «Колос», 13321757, вул. Слобо-
да, 330, м. Ладижин, Тростянецький, Вінницька, 24320, (04343) 6-45-72 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018 3. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:  
http://ladizinkolos.at.ua 4. Найменування, ідентифікаційний код юридич-
ної особи - аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - під-
приємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з 
Обмеженою Відповідальністю «Міжнародний Фінансовий Аудит», 
37024556 5. Інформація про загальні збори: 26.04.2017, чергові ПОРЯ-
ДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ: 1.Обрання членів лічильної комісії загальних 
зборів акціонерів ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС» (далі - Товариство), при-
йняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Затвердження по-
рядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів 
Товариства. 3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014-2016 рр. та перспективи 
діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Генерального директора. 4. Звіт Ревізійної комісії за 2014-2016 рр. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної ко-
місії. 5. Звіт Наглядової ради за 2014-2016 рр. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Затвердження річного 
звіту та балансу Товариства за 2014-2016 рр. 7. Перерозподіл прибутку 
від фінансово-господарської діяльності за 2014-2016 рр. Про порядок 
планового розподілу прибутків за 2017 рік. Про порядок виплати диві-
дендів за результатами роботи в 2014-2016 рр. 8. Прийняття рішення 
про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на при-
ватне акціонерне товариство. 9. Прийняття рішення про зміну наймену-
вання Публічного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «КОЛОС» на 
Приватне акціонерне товариство «Агрофірма «Колос». 10. Внесення 
змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з 
метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог За-
кону України «Про акціонерні товариства» та обрання уповноваженої 
особи на підписання нової редакції Статуту . 11. Внесення змін до вну-
трішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. 
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального ди-
ректора Товариства. 13. Вибори Генерального директора Товариства. 
Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контрак-
ту) з Генеральним директором Товариства. 14.Прийняття рішення про 
припинення повноважень голови та членів Наглядової ради. 15.При-
йняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізій-
ної комісії. 16.Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контр-
актів) з головою та членами Наглядової ради. 17.Обрання членів Реві-
зійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів, що укладати-
муться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з головою та членами Ревізійної комісії. 18. Про порядок спи-
сання основних засобів Товариства. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ДЕННОГО: ПО 
ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: 1) Обрати Лічильну комісію в складі 
3 осіб: Яновський Сергій Миколайович - голова Лічильної комісії; Гайду-
чик Галина Михайлівна - член Лічильної комісії; Мельник Альона Панте-
леймонівна - член Лічильної комісії. 2) Припинити повноваження обра-
ної Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АГРОФІРМА 
«КОЛОС», що скликані на 26.04.2017 р., з моменту завершення таких 
річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС». ПО 
ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок про-
ведення роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 1. Голо-
сування на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводити з 
використанням бюлетенів для голосування; підрахунок голосів проводи-
ти Лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу 
про підсумки голосування на Загальних зборах, що підписують голова 
та члени Лічильної комісії; результати голосування Загальним зборам 
оголошує голова Лічильної комісії. 2. Питання в усній формі, а також 
анонімні питання не розглядаються; направлені секретарю Загальних 
зборів питання передаються голові Загальних зборів та розглядаються 
у заключній частині Загальних зборів після розгляду всіх питань порядку 
денного. 3. Затвердити наступний регламент проведення Загальних 
зборів: час для доповіді до 10 хвилин; час для виступу до 3 хвилин; час 
для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; Загальні 
збори провести без перерви. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:  
1. Роботу Генерального директора Товариства в 2016 році визнати за-
довільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Това-

риства і положенням його установчих документів. 2. Звіт Генерального 
директора Товариства про результати виробничо-господарської діяль-
ності Товариства в 2016 році затвердити. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ 
ВИРІШИЛИ: 1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2014-2016 рр. ви-
знати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльнос-
ті Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт і висно-
вки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014-2016 рр. затвер-
дити. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: 1) Роботу Наглядової ради 
Товариства за 2014-2016 рр. визнати задовільною та такою, що відпо-
відає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його уста-
новчих документів. 2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014-2016 рр. 
затвердити. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: Затвердити річний 
звіт, в тому числі баланс, ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС» за 2014-2016 рр. 
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: 1) Затвердити чистий збиток у 
розмірі 133.7 тис.грн., отриманий ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС» у 
2014 році.; затвердити чистий прибуток у розмірі 18.6 тис.грн. у 
2015 році; затвердити чистий прибуток у розмірі 1191,3 тис.грн. у 2016 р. 
2) Чистий прибуток, отриманий ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС», направи-
ти: на поповнення резервного фонду; на покриття збитків минулих пері-
одів; на удосконалення основних засобів Товариства. 3) Фонд виплати 
дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати. 
ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: Змінити тип Публічного акціо-
нерного товариства «АГРОФІРМА «КОЛОС» з публічного акціонерного 
товариства на приватне акціонерне товариство. ПО ДЕВ`ЯТОМУ ПИ-
ТАННЮ ВИРІШИЛИ: 1) Змінити назву Товариства з «Публічне акціонер-
не товариство «АГРОФІРМА «КОЛОС» на «Приватне акціонерне това-
риство «Агрофірма «Колос». 2) Затвердити наступні повне і скорочене 
найменування Товариства: повне найменування українською 
мовою:Приватне акціонерне товариство «Агрофірма «Колос»; скороче-
не найменування українською мовою: ПрАТ «Агрофірма «Колос». 
3) Приватне акціонерне товариство «Агрофірма «Колос» є повним пра-
вонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товари-
ства «АГРОФІРМА «КОЛОС». ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: 
1) Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товари-
ства «Агрофірма «Колос» відповідно до наданого Наглядовою радою 
проекту. 2) Визначити Генерального директора Товариства - Гайдучика 
Володимира Павловича - уповноваженою особою на підписання від 
імені загальних зборів нової редакції Статуту Приватного акціонерного 
товариства «Агрофірма «Колос» . 3) Доручити Хуторянській Валентині 
Василівні забезпечити відповідно до чинного законодавства України 
державну реєстрацію нової редакції Статуту Приватного акціонерного 
товариства «Агрофірма «Колос» з наданням згоди на передоручення 
повноважень, що надані їй цим рішенням (протоколом), будь-якій іншій 
особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним 
законодавством. ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: 1) Вне-
сти зміни до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Положення про 
загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Поло-
ження про виконавчий орган (директора)», «Положення про Ревізійну 
комісію» та викласти їх у новій редакції на підставі Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав 
інвесторів» та внесених змін до Статуту Товариства. 2) Затвердити вну-
трішні Положення Товариства у новій редакції. 3) Визначити Голову та 
секретаря річних загальних зборів уповноваженими особами на підпи-
сання внутрішніх Положень Товариства, викладених у новій редакції. 
ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: В зв'язку із закінченням 
строку дії припинити повноваження Генерального директора ПАТ «АГ-
РОФІРМА «КОЛОС» Гайдучика Володимира Павловича. ПО ТРИНАД-
ЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: Обрати Генеральним директором 
Приватного акціонерного товариства «Агрофірма «Колос» згідно Стату-
ту строком на 5 років Гайдучика Володимира Павловича. Уповноважити 
Голову Наглядової ради підписати контракт з Генеральним директором 
товариства. ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: У зв'язку 
із закінченням строку дії припинити повноваження голови на членів На-
глядової ради Товариства: Сємцової Надії Авксентіївни - голови Нагля-
дової ради, Яновського Андрія Сергійовича - члена Наглядової ради; 
Рибачка Михайла Яковича - члена Наглядової ради. ПО 
П`ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: У зв'язку із закінченням 
строку дії припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії: 
Сидорук Оксани Іванівни - голови Ревізійної комісії, Вилиш Наталії Іва-
нівни - члена Ревізійної комісії, Мельник Тетяни Леонідівни - члена Реві-
зійної комісії. ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: 1) Обрати 
членів Наглядової ради в кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) 
роки Сємцову Надію Авксентіївну, Яновського Андрія Сергійовича, Ри-
бачка Михайла Яковича.2) Затвердити умови договорів, в тому числі 
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розміри винагород, з членами Наглядової ради ПрАТ «Агрофірма «Ко-
лос» в редакціях, що додаються до протоколу. 3) Визначити уповнова-
женою особою на підписання договорів (контрактів) з головою та члена-
ми Наглядової ради ПрАТ «Агрофірма «Колос» Голову Ревізійної комісії 
Товариства. ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: 1) Обрати 
членами Ревізійної комісії Товариства у кількості 3 (трьох) осіб до дати 
проведення річних загальних зборів, які приймуть інше рішення, але не 
більше ніж на три роки наступних осіб: Сидорук Оксану Іванівну, Вилиш 
Наталію Іванівну, Мельник Тетяну Леонідівну. 2) Затвердити умови до-

говорів, в тому числі розміри винагород, з членами Ревізійної комісії 
ПрАТ «Агрофірма «Колос» в редакціях, що додаються до протоколу.  
3) Уповноважити підписати договори з членами Ревізійної комісії 
ПрАТ «Агрофірма «Колос» Голову Наглядової ради. ПО ВІСІМНАДЦЯ-
ТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: Списати непридатні для використання 
основні балансовою вартістю 145301,61 грн. - Позачергові збори про-
тягом 2017 р. не скликалися. 6. Інформація про дивіденди: За результа-
тами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів 
не приймалось.

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "АПК
IНВЕСТ", 34626750 , Донецька 
Покровський р-н 85325 с.Рiвне 
Шопена, 1а 056 736-21-65

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

24.04.2018 

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

www.apk-invest.com.ua

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«МЕГАПОЛIС ДКС», 33401239, Україна 03150 м.Київ Предсла-
винська, 34-б, +380 (44) 288-89-08

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.megapolis-dks.in.ua/2018/04/25/year_2017/

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора  фізичної особи  підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: Приватне пiдприємство  
«Аудиторська фiрам «ТИМЛАР-АУДИТ», 24741209

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

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 «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«ПФБ КРЕДИТ»
2. Код за ЄДРПОУ 
25292831
3. Місцезнаходження 
39627 м. Кременчук квартал 278, 22-Б
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0536) 79-28-38 (0536) 79-28-58
5. Електронна поштова адреса 
office@kpfb.poltava.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про відкликання прийнято річними загальними зборами акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ПФБ КРЕДИТ» (протокол № 1 від 24.04.2018) на підставі Закону України «Про 
акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» 24.04.2018 року.

Відкликання посадової особи виконано на підставі Закону України «Про 
акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ». 

Посадова особа Коваль Леся Анатоліївна, (паспорт: серія КН номер 
537897 виданий 24.01.1998 р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в 
Полтавській області), яка займала посаду Голови Спостережної ради 
ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.04.2015 по 

24.04.2018.
Рішення про відкликання прийнято річними загальними зборами акціо-

нерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМ-
ПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» (протокол № 1 від 24.04.2018) на підставі Закону 
України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» 
24.04.2018 року.

Відкликання посадової особи виконано на підставі Закону України «Про 
акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

Посадова особа Єфремова Тетяна Миколаївна (паспорт: серія АЕ номер 
651400 виданий 08.09.1999 р. Олександрійським МВ УМВС України у Кіро-
воградській області), яка займала посаду члена Спостережної ради 

ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», звільнена з посади.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017 по 

24.04.2018.
Рішення про відкликання прийнято річними загальними зборами акціо-

нерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМ-
ПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» (протокол № 1 від 24.04.2018) на підставі Закону 
України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» 
24.04.2018 року.

Відкликання посадової особи виконано на підставі Закону України «Про 
акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

Посадова особа Гирка Надія Олексіївна (паспорт: серія КН номер 473145 
виданий 30.09.1997 р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтав-
ській області), яка займала посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ», 
припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.08.2015 по 

24.04.2018.
Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ПФБ КРЕДИТ» (протокол № 1 від 24.04.2018) на підставі Закону України 
«Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» 
24.04.2018 року.

Обрання особи виконано на підставі Закону України «Про акціонерні то-
вариства» та Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

Коваль Лесю Анатоліївну (паспорт: серія КН номер 537897 виданий 
24.01.1998 р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області) 
обрано на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» з 
25.04.2018 року. 

Коваль Л.А., є уповноваженим представником акціонера – фізичної осо-
би Матициної Т.Ю., та не є представником групи акціонерів, незалежним 
директором.

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: з 25.04.2018р. до 24.04.2021р.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
- з 07.10.2008 по 28.02.2013 - директор ТОВ «Статус-Реєстр» (основне); з 

01.10.2012 по 28.02.2013 - заступник директора з правових питань в ТОВ «Кре-
бо ЛТД» (за сумісництвом); з 01.03.2013 по 19.04.2015 - заступник директора з 
правових питань в ТОВ «Кребо ЛТД» (основне); з 20.04.2015 по 23.04.2015 - 
радник з правових питань в ТОВ «Кребо ЛТД» (основне); з 24.04.2015 по тепе-
рішній час - начальник юридичного відділу в ТОВ «Кребо ЛТД» (основне); з 
24.04.2015 по 27.12.2017 - Голова Спостережної ради ПАТ «ПФБ» (за сумісни-

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

34

цтвом), а з 28.12.2017 по 24.04.2018 (у зв'язку із зміною типу та назви акціонер-
ного товариства з ПАТ «ПФБ» на ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ») - Голова Спосте-
режної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» (за сумісництвом).

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ПФБ КРЕДИТ» (протокол № 1 від 24.04.2018) на підставі Закону України 
«Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» 
24.04.2018 року.

Обрання особи виконано на підставі Закону України «Про акціонерні то-
вариства» та Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

Єфремову Тетяну Миколаївну (паспорт: серія ЕА номер 651400 виданий 
08.09.1999 р. Олександрійським МВ УМВС України у Кіровоградській облас-
ті) обрано до складу Наглядової ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» на посаду 
члена Наглядової ради з 25.04.2018 року. 

Єфремова Тетяна Миколаївна є представником акціонера ТОВ «ВАТО» 
та не є представником групи акціонерів, незалежним директором.

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: з 25.04.2018р. до 24.04.2021р.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 

05.07.2005 по 01.07.2013 — юрисконсульт ДП «ТОВ Фірма «Юрбізнескон-
салтинг» (основне); з 04.04.2008 по 31.01.2011 — член Правління ЗАТ «Ізу-
мруд» (за сумісництвом); з 01.01.2009 по 30.09.2009 – начальник 
претензійно-позовного відділу юридичного управління ЗАТ «Спільне 
українсько-голандське підприємство «Кребо»; з 02.07.2013 по теперішній 
час - заступник генерального директора ТОВ «Градосфера» (основне);

- з 24.04.2015 по 26.05.2015 - член Спостережної ради ПАТ «ПФБ» (за 
сумісництвом); з 10.08.2015 по 11.08.2016- член Спостережної ради 
ПАТ «ПФБ» (за сумісництвом); з 21.04.2017 по 27.12.2017 - член Спосте-
режної ради ПАТ «ПФБ» (за сумісництвом), а з 28.12.2017 (у зв'язку із змі-
ною типу та назви акціонерного товариства з ПАТ «ПФБ» на ПрАТ «ФК 
«ПФБ КРЕДИТ») по 24.04.2018 - член Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ 
КРЕДИТ» (за сумісництвом).

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ПФБ КРЕДИТ» (протокол № 1 від 24.04.2018) на підставі Закону України «Про 
акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» 24.04.2018 року.

Обрання особи виконано на підставі Закону України «Про акціонерні то-
вариства» та Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

Гирку Надію Олексіївну (паспорт: серія КН номер 473145 виданий 
30.09.1997 р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області) 
обрано до складу Наглядової ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» на посаду 
члена Наглядової ради з 25.04.2018 року. 

Гирка Надія Олексіївна є представником акціонера ТОВ «ВАТО» та не є 
представником групи акціонерів, незалежним директором.

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: з 25.04.2018р. до 24.04.2021р.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

з 01.11.2010 по 30.05.2014 — помічник Президента ТОВ «Кребо ЛТД»;  
з 02.06.2014 по 09.08.2015 - помічник Президента ПАТ «ПФБ» (основне);  
з 10.08.2015 по 27.12.2017 - член Спостережної ради ПАТ «ПФБ» (основне), 
а з 28.12.2017 (у зв'язку із зміною типу та назви акціонерного товариства з 
ПАТ «ПФБ» на ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ») по 24.04.2018 - член Спостереж-
ної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» (основне).

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

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

2.
Голова Правління 
ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ" Васильченко О.В.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 
25.04.2018

(дата) 

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юри-

дичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емі-
тента: Публiчне акцiонерне товариство «Волиньбакалiя», 01553190, 
Волинська обл. - р-н 43005 м. Луцьк Клима Савури, 21-а, 0332 789 411

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: http://volynbakaliya.pakko.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора  фізичної особи  підприємця), 
якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ « Аудиторська 
фiрма «АУДИТ-СТАНДАРТ», 32852960

5. Інформація про загальні збори: 26.04.2017 проведено річні за-
гальні збори.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання лiчильної комiсiї. Обрання голови i секретаря зборiв.
2.Звiт Правлiння про результати дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
3.Звiт Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
4.Звiт Наглядової ради Товариства за результатами роботи у 2016 

роцi.5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, 
звiту Наглядової ради та звiту Ревiзiйної комiсiї товариства.

6.Затвердження рiчного звiту, звiту про фiнансовi результати та ба-
лансу Товариства за 2016 рiк.

7.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства, отриманого у 
2016 роцi.

8.Визначення основних напрямiв фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства на 2017 рiк

9.Змiна типу акцiонерного Товариства та вирiшення пов'язаних з 
цим питань.

10.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження 
його в новiй редакцiї та вирiшення пов'язаних з цим питань.

11.Внесення змiн до внутрiшнiх документiв Товариства шляхом їх 
затвердження в новiй редакцiї.

12.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Нагля-
дової ради. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов 
договорiв, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважу-

ється на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та вирiшення 
пов'язаних з цим питань.

Рiшення по всiм питанням порядку денного прийнятi одностайно 
100 % голосiв, що представляють 291040 голосуючих акцiй, власники 
яких приймають участь у зборах., а саме:1. Обрати лiчильну комiсiю, 
голову та секретаря зборiв.2. Затвердити результати дiяльностi Това-
риства за 2016 рiк.3. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї То-
вариства за 2016 рiк.4. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 
результатами роботи в 2016 роцi.5. Роботу Правлiння, Ревiзiйної комiсiї 
та Наглядової ради за 2016 рiк вважати задовiльною.6. Затвердити 
рiчний звiт, звiт про фiнансової результати та баланс товариства за 
2016 рiк.7. Прибуток не розподiляти. Спрямувати отриманий прибуток 
на покриття збиткiв минулих перiодiв.8. . Затвердити наступнi основнi 
напрями фiнансово - господарської дiяльностi товариства на 2017 рiк: 
придбання та продаж нерухомостi, здача нерухомостi в оренду, оренда 
автомобiлiв, торгiвля рiзними групами товарiв, iншi види дiяльностi, що 
передбаченi Статутом Товариства.9. Не змiнювати тип акцiонерного 
Товариства.10. 1. Затвердити рiшення про внесення змiн до Статуту 
Товариства.2. Затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї та зареє-
струвати його згiдно вимог чинного законодавства.3.Уповноважити го-
лову Загальних зборiв акцiонерiв Мiщук I.В. та секретаря Загальних 
зборiв акцiонерiв Мельничука В.В. пiдписати вiд iменi Товариства нову 
редакцiю Статуту. 4.Доручити Головi Правлiння Товариства 
Крижанiвському О.З. зареєструвати Статут Товариства в новiй редакцiї 
з правом передачi даних повноважень iншiй особi на пiдставi 
довiреностi.11. 1. Затвердити Положення про Загальнi Збори акцiонерiв 
ПАТ «Волиньбакалiя» в новiй редакцiї згiдно поданого проекту. 2. За-
твердити Положення про Наглядову раду ПАТ «Волиньбакалiя» в новiй 
редакцiї згiдно поданого проекту.3. Затвердити Положення про 
Правлiння ПАТ «Волиньбакалiя» в новiй редакцiї згiдно поданого 
проекту.4. Затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю 
ПАТ «Волиньбакалiя» в новiй редакцiї згiдно поданого проекту. 
12..  Припинити з 26 квiтня 2017 року повноваження членiвi Наглядової 
Ради Товариства Обрати Наглядову Раду ПАТ «Волиньбакалiя» в 
кiлькостi 5 чоловiк. Обранi члени Наглядової Ради ПАТ «Волиньбакалiя» 
будуть виконувати свої обов'язки безоплатно. Уповноважити Голову 
Правлiння ПАТ «Волиньбакалiя» Крижанiвського Олега Зiновiйовича 
пiдписувати необхiднi договори та iншi необхiднi документи.

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

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬБАКАЛIЯ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

"Сумський завод насосного та 
енергетичного машинобудування 
"Насосенергомаш"

2. Код за ЄДРПОУ 05785448
3. Місцезнаходження 40011, м. Суми, пл. Привокзальна, 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0542)70-00-49 (0542)70-00-42

5. Електронна поштова адреса ootiz@nempump.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації

http://www.nempump.com 

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

II. Текст повідомлення
У зв'язку закiнченням строку дiї повноважень на пiдставi рiшення Рiчних 

загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Сумський завод на-
сосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» вiд 
25.04.2018 року вiдбулися змiни в складi посадових осiб емiтента. Припине-
но повноваження: Голови Наглядової ради Соколова Олега Анатолiйовича 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Перебував на 
посадi з 19.04.2017 року. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 
0.005274 % (1630 шт. акцiй). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.

У зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень на пiдставi рiшення 
Рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Сумський за-
вод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» вiд 
25.04.2018 року вiдбулися змiни в складi посадових осiб емiтента. Припине-
но повноваження: Секретаря Наглядової ради Орлова Андрєя Пєтровiча 
(рос. мовою: Орлова Андрея Петровича). Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Перебував на посадi з 19.04.2017 року. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента - 0,000003%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.

У зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень на пiдставi рiшення 
Рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Сумський за-
вод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» вiд 
25.04.2018 року вiдбулися змiни в складi посадових осiб емiтента. Припине-
но повноваження: Члена Наглядової ради Молчанова Артьома Владiмiровiча 
(рос. мовою: Молчанова Артема Владимировича). Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Перебував на посадi з 19.04.2017 року. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,000003%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

У зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень на пiдставi рiшення 
Рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Сумський за-
вод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» вiд 
25.04.2018 року вiдбулися змiни в складi посадових осiб емiтента. Припине-
но повноваження: Члена Наглядової ради Новiкова Андрєя Євгеньєвiча 
(рос. мовою: Новикова Андрея Евгеньевича). Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Перебував на посадi з 19.04.2017 року. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента - 0,000003%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.

У зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень на пiдставi рiшення 
Рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Сумський за-
вод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» вiд 
25.04.2018 року вiдбулися змiни в складi посадових осiб емiтента. Припине-
но повноваження: Члена Наглядової ради Санкiна Максiма Олєговiча (рос. 
мовою: Санкина Максима Олеговича). Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Перебував на посадi з 19.04.2017 року. Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента - 0,000003%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

У зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень на пiдставi рiшення 
Рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Сумський за-
вод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» вiд 
25.04.2018 року вiдбулися змiни в складi посадових осiб емiтента. Припине-
но повноваження: Члена Наглядової ради Твєрдохлєба Iгоря Борiсовiча 
(рос. мовою: Твердохлеба Игоря Борисовича). Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Перебував на посадi з 19.04.2017 року. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента - 0,000003%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.

У зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень на пiдставi рiшення Рiчних 
загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Сумський завод насо-
сного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» вiд 
25.04.2018 року вiдбулися змiни в складi посадових осiб емiтента. Припинено 
повноваження: Члена Наглядової ради Фролова Алєксандра Георгiєвiча. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Перебував на посадi 
з 19.04.2017 року. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,000003%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно з рiшенням Рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного то-
вариства «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування 
«Насосенергомаш» вiд 25.04.2018 року обрано до складу Наглядової ради 
товариства; згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол №31 
вiд 25.04.2018 р.) обрано: Головою Наглядової ради Соколова Олега 
Анатолiйовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). По-
сади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Голова Наглядової ради 
АТ «Сумський завод «Насосенергомаш». Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента –0.005274% (1630 шт. акцiй). Строк, на який призначено 
особу – три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Особа є представником акцiонера H.M.S. Capital Limited (HE 285433, 
адреса: Роману, 2 ТЛАIС ТАУЕР, офiс 601, 1070, Нiкосiя, Кiпр)

Згiдно з рiшенням Рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного то-
вариства «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування 
«Насосенергомаш» вiд 25.04.2018 року обрано до складу Наглядової ради 
товариства; згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол №31 
вiд 25.04.2018 р.) обрано: Секретарем Наглядової ради Орлова Андрєя 
Пєтровiча (рос. мовою: Орлова Андрея Петровича). Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: 01.03.12 - 31.01.17: Заступник генерального директора 
по взаємодiї з органами державної влади та адмiнiстративної дiяльностi 
ТОВ «УК «Група «ГМС» (м. Москва, РФ, вул. Чаянова, буд. 7). 19.04.16 - 
19.04.17; 19.04.17 - 25.04.18: Секретар Наглядової ради АТ «Сумський за-
вод «Насосенергомаш». 3 01.02.17 - теперiшнiй час: Заступник генерально-
го директора ТОВ «УК «Група «ГМС». Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента – 0,000003%. Строк, на який призначено особу - три роки. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа є пред-
ставником акцiонера H.M.S. Capital Limited (HE 285433, адреса:  
Роману, 2 ТЛАIС ТАУЕР, офiс 601, 1070, Нiкосiя, Кiпр)

Згiдно з рiшенням Рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного то-
вариства «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування 
«Насосенергомаш» вiд 25.04.2018 року обрано Членом Наглядової ради 
Молчанова Артьома Владiмiровiча (рос. мовою: Молчанова Артема Влади-
мировича). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Пере-
буває на посадах: з 2005р. Генерального директора ТОВ «УК «Група ГМС» 
(м. Москва, РФ, вул. Чаянова, буд. 7), з 2008 р. - Президента АТ «Група 
ГМС» (м. Москва, РФ, вул. Чаянова, буд. 7). Посади, якi особа обiймала 
протягом останнiх 5 рокiв: Член Наглядової ради АТ «Сумський завод «На-
сосенергомаш». Володiє часткою в статутному капiталi емiтента – 
0,000003%. Строк, на який призначено особу - три роки. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа є представником 
акцiонера H.M.S. Capital Limited (HE 285433, адреса: Роману, 2 ТЛАIС ТАУ-
ЕР, офiс 601, 1070, Нiкосiя, Кiпр)

Згiдно з рiшенням Рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного то-
вариства «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування 
«Насосенергомаш» вiд 25.04.2018 року обрано Членом Наглядової ради 
Твєрдохлєба Iгоря Борiсовiча (рос. мовою: Твердохлеба Игоря Борисови-
ча). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. З 01.10.2015 р. 
обiймає посаду Першого заступника головного керуючого директора 
Дивiзiону «Промисловi насоси» – Директор по НIОКР ТОВ «УК «Група ГМС» 
(м. Москва, РФ, вул. Чаянова, буд. 7). Посади, якi особа обiймала протягом 
останнiх 5 рокiв: 01.03.11 – 30.11.14: ТОВ «УК «Група ГМС», Дивiзiон 
«Промисловi насоси», Дирекцiя НIОКР; 01.12.14 – 30.09.15 р.р.: ТОВ «УК 
«Група ГМС», Дивiзiон «Промисловi насоси», Дирекцiя НIОКР, Перший за-
ступник керiвника дивiзiону-директор по НIОКР; 19.04.16 - 19.04.17, 19.04.17 
- 25.04.18: Член Наглядової ради АТ «Сумський завод «Насосенергомаш». 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента – 0,000003%. Строк, на 
який призначено особу - три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Особа є представником акцiонера H.M.S. Capital 
Limited (HE 285433, адреса: Роману, 2 ТЛАIС ТАУЕР, офiс 601, 1070, Нiкосiя, 
Кiпр)

Згiдно з рiшенням Рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного то-
вариства «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування 
«Насосенергомаш» вiд 25.04.2018 року обрано Членом Наглядової ради, 
Незалежним директором Рибницьку Iрину Олександрiвну. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. 3 вересня 2012 р. - теперiшнiй час 
обiймає посаду Директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Промгазконсалтинг» (Україна, м. Суми, вул. Супруна, 15). Не володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента. Строк, на який призначено особу - три 

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА 
ЕНЕРГЕТИчНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ “НАСОСЕНЕРГОМАШ”
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роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згiдно з рiшенням Рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного то-

вариства «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування 
«Насосенергомаш» вiд 25.04.2018 року обрано Членом Наглядової ради, 
Незалежним директором Назаренко Наталiю Вiкторiвну. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. 3 1997 р. - теперiшнiй час обiймає 
посаду Головного бухгалтера ПП ЕОФ «АПЕКС» (Україна, м. Суми, 
вул. Петропавлiвська, 70). Не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента. Строк, на який призначено особу - три роки. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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

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

М.П. 25.04.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ 23343582
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, 

вул. Предславинська, 34 А 
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)2909707 (044)2909710

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

http://de.com.ua/uk/document/osobaja_
informacija

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересова-
ність

II. Текст повідомлення
Рiчними загальними зборами ПАТ «Донбасенерго» 24.04.2018р. (про-

токол №30) прийняте рiшення надати згоду на вчинення ПАТ «Донбасе-
нерго» правочину на постачання вугiльної продукцiї з Товариством з об-
меженою вiдповiдальнiстю «ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ» - договору на постачання 
вугiльної продукцiї №ЕТ-2018-Ю-СЛТЕС.

Орiєнтовна ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), ви-
значена вiдповiдно до законодавства, становить 40 320 тис. грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв ПАТ «Донбасенерго» за даними останьої рiчної 
фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017р.) становить 5 585 732 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
0,72%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, 
якi мають право на участь у загальних зборах, станом на 18.04.2018р. -  
23 331 173 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних за-
гальних зборах 24.04.2018 - 20 470 466 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 
- 14 389 964 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення - 57 026 шт.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину - вугiльна продукцiя (вугiлля);
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину 

- Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ» 
(ЄДРПОУ 41950981), мiсцезнаходження - 84180, Донецька обл., 

Слов'янський район, мiсто Миколаївка, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, 
буд.120;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ» є афiлiйованою осо-
бою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину; 

- строк постачання - з 01.05.2018 до 01.05.2019р. включно. 
Рiчними загальними зборами ПАТ «Донбасенерго» 24.04.2018р. (про-

токол №30) прийняте рiшення надати згоду на вчинення ПАТ «Донбасе-
нерго» правочину на постачання вугiльної продукцiї з Товариством з об-
меженою вiдповiдальнiстю «ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ» - Контракту на 
постачання вугiльної продукцiї №ЕТ-2018-Б.

Орiєнтовна ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), ви-
значена вiдповiдно до законодавства, становить 1 735 000 тис. грн. з 
ПДВ.

Вартiсть активiв ПАТ «Донбасенерго» за даними останьої рiчної 
фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017р.) становить 5 585 732 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
31,06%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, 
якi мають право на участь у загальних зборах, станом на 18.04.2018р. -  
23 331 173 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних за-
гальних зборах 24.04.2018 - 20 470 466 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  - 
14 389 964 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення - 57 026 шт.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину - вугiльна продукцiя (вугiлля);
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину 

- Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ» 
(ЄДРПОУ 41950981), мiсцезнаходження - 84180, Донецька обл., 
Слов'янський район, мiсто Миколаївка, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, буд.120;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ» є афiлiйованою осо-
бою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину; 

- строк постачання - з 01.05.2018 до 01.05.2019р. включно. 
Рiчними загальними зборами ПАТ «Донбасенерго» 24.04.2018р. (про-

токол №30) прийняте рiшення надати згоду на вчинення ПАТ «Донбасе-
нерго» правочину на постачання вугiльної продукцiї з Товариством з об-
меженою вiдповiдальнiстю «ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ» - Договору на постачання 
вугiльної продукцiї №ЕТ-2018-Ю.

Орiєнтовна ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), ви-
значена вiдповiдно до законодавства, становить 1 680 000 тис.грн. з ПДВ.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості Приватне акцiонерне товариство «НАСIННЯ 
ЧЕРНIГIВЩИНИ» ЄДРПОУ 00721509, адреса: м.Чернiгiв, вул. Во-
лодимира Дрозда,3, тел/ф (0462) 727585, 694861 Електронна адре-
са semenach14@gmail.com, Адреса Інтернет для розкриття  
http://www.semena.cn.ua/ 

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

II. Текст повідомлення Загальні збори акціонерів (річні) 24.04.2018 
прийняли рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, вартiсть яких складає бiльше 25% вартостi активiв за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi будуть укладенi у ходi 
поточної господарської дiяльностi Товариства протягом року з дати 
прийняття рiшення до наступних зборiв граничною сукупністю вартос-
ті - 500 млн. грн., а саме: - договорiв на закупiвлю та реалiзацiю 

насiння, на виконання пiдрядних робiт, послуг; договорiв купiвлi-
продажу та поставки товарiв, обладнання; кредитних угод (кредитних 
договорiв), укладених з банками та фiнансовими установами; договорiв 
комiсiї, доручення, фiнансової допомоги, позики; надання в заставу та/
або iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або пози-
кових операцiй; надання порук, страхування майна, вiдчуження май-
на. Вартiсть активiв емiтента на 31.12.2017 - 31614,9 тис. грн., 
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента - 1581,53 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 
2739741 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
зборах - 2495816 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«ЗА» прийняття рiшення - 2495816 шт. (100% вiд кiлькостi голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у зборах, що складає 91,097% вiд 
загальної кiлькостi голосуючих акцiй), «проти» - 0 акцiй (0%)

IІI. Підтверджую достовірність цієї інформації Голова правлiння Бе-
рестовий С. О. 24.04.18

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАСIННЯ чЕРНIГIВЩИНИ»

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДОНБАСЕНЕРГО”



№80, 26 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

37

Вартiсть активiв ПАТ «Донбасенерго» за даними останьої рiчної 
фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017р.) становить 5 585 732 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
30,08%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, 
якi мають право на участь у загальних зборах, станом на 18.04.2018р. -  
23 331 173 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних за-
гальних зборах 24.04.2018 - 20 470 466 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  - 
14 389 964 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення - 57 026 шт.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину - вугiльна продукцiя (вугiлля);
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину  - 

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ» 
(ЄДРПОУ 41950981), мiсцезнаходження - 84180, Донецька обл., 
Слов'янський район, мiсто Миколаївка, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА,  буд.120;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ» є афiлiйованою осо-
бою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину; 

- строк постачання - з 01.05.2018 до 01.05.2019р. включно. 
Рiчними загальними зборами ПАТ «Донбасенерго» 24.04.2018р. (про-

токол №30) прийняте рiшення надати згоду на вчинення ПАТ «Донбасе-
нерго» правочину на постачання вугiльної продукцiї з Товариством з об-
меженою вiдповiдальнiстю «ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ» - Договору поставки 
№ВВ-2018-ЕТ.

Орiєнтовна ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), ви-
значена вiдповiдно до законодавства, становить 56 160 тис. грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв ПАТ «Донбасенерго» за даними останьої рiчної 

фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017р.) становить 5 585 732 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочину до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
1,01%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, 
якi мають право на участь у загальних зборах, станом на 18.04.2018р. -  
23 331 173 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних за-
гальних зборах 24.04.2018 - 20 470 466 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  - 
14 389 964 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення - 57 026 шт.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину - вiдходи вуглевидобутку;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину  - 

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ» 
(ЄДРПОУ 41950981), мiсцезнаходження - 84180, Донецька обл., 
Слов'янський район, мiсто Миколаївка, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА,  буд.120;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ» є афiлiйованою осо-
бою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину; 

- строк постачання - з 01.05.2018 до 01.05.2019р. включно. 

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор 

Бондаренко Едуард Миколайович
25.04.2018р. 

Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ «Сумське НВО» за 
2017 рік

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче 
об’єднання», 05747991, 40004, м.Суми, вул. Горького, 58, (0542) 25-04-93.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018р.

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи  ауди-
торської фірми (П. І. Б. аудитора  фізичної особи  підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ», 01204513.

5. Інформація про загальні збори: Рiчнi загальнi збори акцiонерiв 
ПАТ «Сумське НВО» (далі - Товариство) були проведені 24.04.2017р. 
(далi  – Збори) згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства. Вiд 
акцiонерiв Товариства Компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» 
(STREMVOL HOLDINGS LIMITED), ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНIЯ 
«МЕРИДIАН»,ТОВ «Український Енергетичний Реєстр», Компанiї «Грейт 
Стейшн Пропертiз С.А.» (Great Station Properties S.A.) надiйшли пропозицiї 
щодо кандидатiв для обрання до складу Наглядової ради та Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. На момент закiнчення реєстрацiї для участi у Зборах 
зареєстровано акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi сукупно є влас-
никами 98,8 вiдсотків голосуючих акцiй Товариства. 

ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРIВ: 1.Прийняття рiшення 
про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та припинення їх повнова-
жень. 2.Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016 роки, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Генерального директора Товариства. 3.Розгляд звiту Наглядової ради про 
свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 роках, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової 
ради Товариства. 4.Розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки, прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 5.Прийняття 
рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Това-
риства за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки. 6.Прийняття рiшення про 
затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. 
7.Прийняття рiшення про розподiл прибутку та збиткiв за пiдсумками гос-
подарської дiяльностi Товариства у 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роках. 

8.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової 
ради Товариства. 9.Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 10.За-
твердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв 
(контрактiв), що будуть укладатися з членами Наглядової ради Товари-
ства, визначення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на 
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства. 
11.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. 12.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного: Питання №1: Обрано 
лiчильну комiсiю Зборiв Товариства в складi: Новоторов Олександр 
Леонiдович - голова лiчильної комiсiї; Лагодюк Євгенiй Степанович - член 
лiчильної комiсiї; Кустова Вiкторiя Леонiдiвна - член лiчильної комiсiї; Кули-
кова Людмила Олексiївна - член лiчильної комiсiї; Вагiна Тетяна Григорiвна 
– член лiчильної комiсiї. Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї 
Зборiв Товариства, призначених на 24.04.2017 р., з моменту завершення 
Зборiв. Питання №2: рiшення не прийняте. Питання №3: рiшення не при-
йняте. Питання №4: рiшення не прийняте. Питання №5: рiшення не при-
йняте. Питання №6: рiшення не прийняте. Питання №7: рiшення не при-
йняте. Питання №8: Припинено повноваження членiв Наглядової ради 
Товариства: Овденко Галини Володимирiвни, Пертiна Олексiя Володими-
ровича, Лук’яненко Володимира Матвiйовича, Шумилової Ельвiри 
Анатолiївни, Сарапулова Євгена Євгеновича. Питання №9: Обрано члена-
ми Наглядової ради Товариства наступні особи: Лук’яненко Володимир 
Матвiйович – представник акцiонера СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД, 
Пертiн Олексiй Володимирович – представник акцiонера СТРЕМВОЛ 
ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД, Шумилова Ельвiра Анатолiївна – представник 
акцiонера СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД, Овденко Галина Володимирiвна 
– представник акцiонера СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД, Сарапулов Єв-
ген Євгенович – представник акцiонера СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД. 
Питання №10: Затверджено умови договору, що укладатиметься з члена-
ми Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора 
Товариства пiдписати вiд iменi Товариства договори з членами Наглядової 
ради Товариства. Питання №11: Припинено повноваження членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства: Турiй Олени Василiвни, Дерев’янко Олександра Мико-
лайовича, Кадурiної Марiї Iванiвни. Питання №12: Обрано членами 
Ревiзiйної комiсiї Товариства наступних осiб: Турiй Олена Василiвна, 
Дерев’янко Олександр Миколайович, Шпак Iгор Миколайович.

6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів в 
2016р., 2017р. не приймалось.

Генеральний директор Цимбал О.Ю.  26.04.2018 р.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

(Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів)
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публічне акціонерне товариство «ПлазмаТек» 
2. Код за єДРПОУ 03567397 

3. Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Максимовича,18 
4. Міжміський код, телефон та факс (0432 554971) 
5. Електронна поштова адреса sobko.mariya@plasmatec.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації 
www.plasmatec.pat.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів. 

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАЗМАТЕК» 

II. Текст повідомлення 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ 
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 25.04.2018 145890 1083917 13,45952

Зміст інформації: 
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ПлазмаТек» (протокол від 25.04.2018р.) прийнято рішення про схвалення та про надання згоди на укладення Това-
риством значного правочину : Контракту № 0105-02 від 05.01.2018р. з ТОВ "Світлогорський завод зварювальних електродів" (Білорусь,іден.код 490419789). 
Предмет правочину: поставка товару, згідно до специфікацій, де емітент- продавець.Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена на 
дату укладання правочину і складає 145890тис.грн.( еквівалент 300 млн. рос.руб). Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 13,45952%. Попередня згода на укладення значних правочинів, 
сукупною вартістю не більше 200% вартості активів надана загальними зборами 27.04.2017р. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності 1083917тис. грн. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, Статутом Товариства не 
визначені. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 12579752 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" при-
йняття рішення: 12579752. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
2 25.04.2018 100000 739797 13,51722
Зміст інформації: 
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ПлазмаТек» (протокол від 25.04.2018р.) прийнято рішення про про схвалення та про надання згоди на укладення 
Товариством значного правочину : Додаткової Угоди №3 від 26.12.2017р.до Договору № 0112-01 від 12.01.2015. з ПП «ПлазмаТек-Транс» (Україна, Ві-
нницька обл. смт. Рудниця, вул. Шевченка,81 код ЄДРПОУ 32713406 ).Сума на момент укладання становить 100000тис.грн. Предмет правочину: тран-
спортні постуги з перевезення вантажу. Термін дії до 31.12.2018р., де ПАТ «ПлазмаТек» – Замовник.Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, 
визначена на дату укладання правочину і складає 100 000 тис.грн.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 13,51722%. Попередня згода на уладення правочинів вартістю 200% від вартос-
ті активів надана загальними зборами 27.04.2017р.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (становм на 31.12.2016 рік, 
оскільки правочин укладено в 2017році): 739797 тис. грн. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, 
Статутом Товариства не визначені. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 12579752 .Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували "за" прийняття рішення: 12579752. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
3 25.04.2018 170450 1083917 15,72537
Зміст інформації: 
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ПлазмаТек» (протокол від 25.04.2018р.) прийнято рішення про схвалення та про надання згоди на укладення Това-
риством значного правочину : Контракту № 0103-01 від 03.01.2018р. З ТОВ "Світлогорський завод зварювальних електродів" (Білорусь,іден.код 490419789). 
Предмет правочину: поставка товару, згідно до специфікацій, де емітент- продавець.Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена на 
дату укладання правочину і складає 170450 тис.грн.( еквівалент 350 млн. рос.руб). Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 15,725372%. Попередня згода на укладення значних правочинів, 
сукупною вартістю не більше 200% вартості активів надана загальними зборами 27.04.2017р. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності 1083917тис. грн. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, Статутом Товариства не 
визначені. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 12579752 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" при-
йняття рішення: 12579752. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
4 25.04.2018 218800,32 739797 29,57572
Зміст інформації: 
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ПлазмаТек» (протокол від 25.04.2018р.) прийнято рішення про схвалення та надання згоди на вчинення значного 
правочину:додаткової угоди № 2 від 17.08.2017р. , додаткової угоди № 3 від 02.10.2017р. ,додаткової угоди № 4 від 01.12.2017р. До Контракту № 1216-01 
від 16.12.2016р. з ТОВ "Світлогорський завод зварювальних електродів" ( Білорусь,іден. код 490419789),внаслідок укладення угод сума по Контракту 
становить 218800,32 тис.грн.( еквівалент 472000 тис. рос.руб.) Предмет правочину: поставка Товару,згідно до Специфікацій, де ПАТ «ПлазмаТек» –Про-
давець. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена на дату укладання правочину і складає 218800,32 тис.грн. ( еквівалент 472000 тис. 
рос.руб) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності: 29,57572%. Попередня згода на укладення самого контракту та значних правочинів, сукупною вартістю не більше 200% вартості активів 
надана загальними зборами 27.04.2017р Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12. 2016 р, оскільки 
угоди укладені у 2017 році): 739797тис. грн. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, Статутом То-
вариства не визначені. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 12579752 Кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали "за" прийняття рішення: 12579752. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
5 25.04.2018 138420 739797 18,71054
Зміст інформації: 
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ПлазмаТек» (протокол від 25.04.2018р.) прийнято рішення про схвалення та надання згоди на вчинення значного 
правочину: Контракту № 1205-02 від 05.12.2017р. з ТОВ «Моноліт-Центр» (РФ, іден. № 1133668026030).Предмет правочину: поставка Товару , згідно до 
Специфікацій, де ПАТ «ПлазмаТек» – Продавець. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена на дату укладання правочину і складає 
138 420 тис. грн. ( в еквіваленті 300 млн. рос.руб.) . Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності 18,71054%. Попередня згода на укладення значних правочинів, сукупною вартістю не більше 
200% вартості активів надана загальними зборами 27.04.2017р. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності(станом на 
31.12. 2016 р, оскількиконтракт укладено в 2017році): 739797 тис. грн. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені за-
конодавством, Статутом Товариства не визначені. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 12579752 Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 12579752. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
6 25.04.2018 100730,55 739797 13,61597
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Зміст інформації: 
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ПлазмаТек» (протокол від 25.04.2018р.) прийнято рішення про схвалення та надання згоди на вчинення значного 
правочину: Договору поставки №184001/1706474 від 07.12.2017р. з ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" ( Дніпропетровська обл., м. Нікополь, 
вул. Електрометалургів,310, іден. № 00186520),сума по Контракту на момент укладання орієнтовно становить 100730,55тис.грн.Предмет правочину: по-
ставка феромарганцюії, згідно до Специфікацій, де ПАТ «ПлазмаТек» –Покупець. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена на дату 
укладання правочину і орієнтовно складає 100730,55 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартос-
ті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 13,61597%. Попередня згода на укладення значних правочинів, сукупною вартістю не 
більше 200% вартості активів надана загальними зборами 27.04.2017р. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності ( станом 
на 31.12.2016 р, оскільки договір укладений у 2017 році): 739797тис. грн. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені 
законодавством, Статутом Товариства не визначені. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 12579752 Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 12579752. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
7 25.04.2018 800000 739797 108,13777
Зміст інформації: 
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ПлазмаТек» (протокол від 25.04.2018р.) прийнято рішення про схвалення та надання згоди на вчинення значного 
правочину:Договору поставки № 863S17 від 07.11.2017р. з ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" .Предмет правочину: поставка металопродукції, згідно до 
Специфікацій, де ПАТ «ПлазмаТек» –Покупець. Строк договору до 31.12.2018р. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена на дату 
укладання правочину і орієнтовно складає 800000 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 108,13777%. Попередня згода на укладення значних правочинів, сукупною вартістю не 
більше 200% вартості активів надана загальними зборами 27.04.2017р. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності ( станом 
на 31.12. 2016 р, оскільки договір укладений у 2017 році): 739797тис. грн. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені 
законодавством, Статутом Товариства не визначені. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 12579752 Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 12579752. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
8 25.04.2018 554121,393 1083917 51,12212
Зміст інформації: 
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ПлазмаТек» (протокол від 25.04.2018р.) прийнято рішення надання згоди на вчинення значного правочину:Контракту 
№ 0425-01 від 25.04. 2018р. З ТОВ "Світлогорський завод зварювальних електродів ( Білорусь, іден.код 490419789 ). Предмет правочину: поставка дроту 
та шихти для виробництва зварювальних електродів, згідно до Специфікацій, де ПАТ «ПлазмаТек» –Продавець. Ринкова вартість послуг, що є предметом 
правочину, визначена на дату укладання правочину і орієнтовно складає 554121,393 тис.грн.( еквівалент 1 305 320 тис. рос.руб) Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:51,12212%. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 1083917тис. грн. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не перед-
бачені законодавством, Статутом Товариства не визначені. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 12579752 Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 12579752. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

III. Підпис
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних папе-

рів. 
Генеральний директор  Слободянюк Віктор Петрович

25.04.2018

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

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», 
36061927, 01004, мiсто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, 
примiщення 51, 044-2774709.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018.

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Аудиторська компанія «Аваль», 32440628.

5. Інформація про загальні збори:
Чергові Загальні збори акціонерів банку проведені 20.04.2017. Перелiк пи-

тань що розглядались на чергових Загальних зборах акцiонерiв банку: 1.Об-
рання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. 2.Затвердження звiту Спо-
стережної ради Банку за 2016 рiк.3.Затвердження звiту Правлiння Банку про 
фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку у 2016 роцi.4.Затвердження звiту та 
висновку Ревiзiйної комiсiї Банку про перевiрку фiнансово-господарської 
дiяльностi Банку за 2016 рiк.5.Затвердження рiчних результатiв (рiчного звiту) 
дiяльностi Банку за 2016 рiк. 6.Затвердження заходiв за результатами розгляду 
висновкiв зовнiшнього аудиту. 7.Покриття збиткiв та розподiл прибутку за 2016 
рiк.8.Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Спо-
стережної ради Банку.9.Встановлення кiлькiсного складу Спостережної ради 
Банку.10. Обрання членiв Спостережної ради Банку. 
11.Обрання Голови Спостережної ради Банку.12.Затвердження умов трудових 
договорiв та цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та 
членами Спостережної ради Банку. Обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання цих договорiв вiд iменi Банку.Рiчнi Загальнi збори були проведенi на 
виконання вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» за рiшенням 
Спостережної ради банку вiд 03 березня 2017 року. За результатами розгляду 
питань порядку денного Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення:1. Об-
рати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв у кiлькостi двох осiб - голови комiсiї 
Бобнiхової Галини Анатолiївни та члена комiсiї Лавриненко Ганни Вiкторiвни.2. 
Роботу Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у звiтному перiодi визна-
ти задовiльною, звiт Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2016 рiк 

затвердити. 3. Роботу Правлiння ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у звiтному перiодi 
визнати задовiльною, звiт Правлiння ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» про фiнансово-
господарську дiяльнiсть Банку у 2016 роцi затвердити.

4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» про перевiрку 
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2016 рiк 
затвердити.5. Рiчнi результати (рiчний звiт) дiяльностi ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» 
за 2016 рiк затвердити.6. Заходи за результатами розгляду висновкiв зовнiшнього 
аудиту – аудиторської фiрми ТОВ «Аудиторська фiрма «РАДА Лтд» затвердити: 
розробити та затвердити внутрiшнi документи банку з питань комплаєнс, 
основнi принципи та порядок управлiння комплаєнс-ризиками в банку, призна-
чити вiдповiдальну особу, яка виконуватиме функцiї комплаєнс; переглянути та 
доопрацювати внутрiшнi документи банку з урахуванням змiн у законодавствi; у 
внутрiшнiх документах банку передбачити процедури системи внутрiшнього 
контролю; посилити процедури внутрiшнього контролю в частинi контролю за 
ризиком активних операцiй. 7. -1. Затвердити збитки за результатами дiяльностi 
Банку у 2016 роцi вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв у сумi 76100916,36 
гривень (Сiмдесят шiсть мiльйонiв сто тисяч дев’ятсот шiстнадцять гривень  
36 копiйок).-2. Покрити частину збиткiв у сумi 2249524,05 гривень (Два мiльйони 
двiстi сорок дев’ять тисяч п’ятсот двадцять чотири гривнi 05 копiйок) за рахунок 
нерозподiленого прибутку минулих рокiв. У зв’язку iз вiдсутнiстю джерел для 
покриття решти збиткiв, питання про визначення порядку покриття збиткiв у сумi 
73851392,31 (Сiмдесят три мiльйони вiсiмсот п’ятдесят одна тисяча триста 
дев’яносто двi гривнi 31 копiйка) винести на розгляд чергових Загальних зборiв 
у 2018 роцi.-3. У зв’язку з вiдсутнiстю прибутку за результатами дiяльностi Банку 
у 2016 роцi не здiйснювати нарахування та виплату дивiдендiв, а також 
вiдрахування до резервного фонд.8. Припинити повноваження Голови Спосте-
режної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Мiтiної Нiни Венiамiнiвни, членiв Спосте-
режної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Орлова Володимира Олександровича, 
Басацької Свiтлани Станiславiвни, Бруєва Ярослава Павловича з моменту при-
йняття рiшення Загальними зборами Банку.9.Встановити кiлькiсний склад Спо-
стережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» - 5 (п’ять) осiб.

10.Обрати членами Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» стро-
ком до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв: Орлова Володимира 
Олександровича - акцiонера, Мiтiну Нiну Венiамiнiвну – представника 
акцiонера Орлової Ольги Олександрiвни, Басацьку Свiтлану Станiславiвну  – 
представника акцiонера Орлової Наталiї Вiкторiвни, Бруєва Ярослава Пав-
ловича – незалежного члена Спостережної ради, Яковенко Ольгу Микола-
ївну – незалежного члена Спостережної ради.11.Обрати Головою 
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Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Мiтiну Нiну Венiамiнiвну.12.- 1. 
Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Головою Спо-
стережної ради, i умови цивiльно-правових договорiв на безоплатнiй основi 
з членами обраної Спостережної ради. 

-2. Уповноважити голову Правлiння Фiленкову Зою Юрiївну пiдписати вiд 
iменi банку трудовий договiр з Головою Спостережної ради банку та 
цивiльно-правовi договори з членами Спостережної ради банку, якi укласти 
з 20.04.2017. -3. Визначити, що з дня укладення договорiв обранi особи по-
чинають фактичне виконання посадових обов’язкiв у повному обсязi.

Позачерговi Загальні збори акцiонерiв банку проведенi 27.07.2017. Перелiк 
питань що розглядались на позачергових Загальних зборах акцiонерiв банку: 
1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Збiльшення ста-
тутного капiталу ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» шляхом приватного розмiщення до-
даткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.

3. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ «ЄВРОПРОМ-
БАНК» (iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення).  
4. Визначення за потреби уповноваженого органу ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», 
якому надаються повноваження, визначенi нормативно-правовим актом 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, що встановлює по-
рядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу акцiонерного товариства. 
5. Визначення за потреби уповноважених осiб ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», яким 
надаються повноваження, визначенi нормативно-правовим актом 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, що встановлює по-
рядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу акцiонерного товариства.

6. Затвердження протоколу рiшення про приватне розмiщення акцiй. 
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Банку проведенi за рiшенням Спосте-
режної ради Банку вiд 12.06.2017.За результатами розгляду питань порядку 
денного Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення:1. Обрати Лiчильну 
комiсiю Загальних зборiв у кiлькостi двох осiб, у складi: голови комiсiї 
Бобнiхової Галини Анатолiївни та члена комiсiї Лавриненко Ганни Вiкторiвни.

2. Збiльшити розмiр статутного капiталу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» на 150 000 000,00 гри-
вень (Сто п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок) шляхом приватного розмiщення 
додаткових простих iменних акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» у кiлькостi 150 000 штук iснуючої 
номiнальної вартостi, рiвної 1000,00 гривень (Одна тисяча гривень 00 копiйок) 
кожна, за рахунок додаткових внескiв.3. - 1.Здiйснити приватне розмiщення про-
стих iменних акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙ-
СЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» в кiлькостi 150 000 (Сто п'ятдесят тисяч) штук 
iснуючої номiнальної вартостi кожної акцiї 1000,00 гривень (Одна тисяча гривень 
00 копiйок).-2.Приватне розмiщення акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» здiйснити шляхом безпо-
середньої пропозицiї акцiй акцiонерам ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», що є акцiонерами станом на 
дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом приватного 
розмiщення акцiй, тобто станом на 27.07.2017, а також фiзичнiй особi Орловiй 
Крiстiнi Андрiївнi.-3.Приватне розмiщення акцiй провести з наданням акцiонерам 
переважного права на придбання акцiй, щодо яких прийнято рiшення про при-
ватне розмiщення, передбаченого статтею 27 Закону України «Про акцiонернi 
товариства».-4.Надання акцiонерами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» письмових пiдтверджень про 
вiдмову вiд використання свого переважного права, умовами розмiщення не 
передбачено.4. - 1. Визначити уповноваженими органами з розмiщення акцiй 
Правлiння та Спостережну раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК».- 2.Правлiнню ПАТ «ЄВРОПРОМ-
БАНК» надати повноваження щодо:-Внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;-
Прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими 
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований 
обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю 
оплачено);-Затвердження результатiв укладення договорiв з першими власника-
ми у процесi приватного розмiщення акцiй;-Затвердження результатiв приватно-
го розмiщення акцiй;-Затвердження звiту про результати приватного розмiщення 
акцiй;-Письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право 
на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть 
реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному дру-
кованому органi.-3.Спостережнiй радi ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» надати повно-
важення щодо:

-Прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; Повернення 
внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi 
законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власни-
ками у процесi приватного розмiщення акцiй Правлiнням ПАТ «ЄВРОПРОМ-
БАНК», або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй. 
5. -1. Визначити уповноваженою особою з розмiщення акцiй - голову 
Правлiння ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», а у разi її вiдсутностi – виконуючого 
обов’язки голови Правлiння ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».-2.Уповноваженiй 
особi надати повноваження по проведенню дiй щодо:

- забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на при-
дбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення;- забезпечення 
укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення 
акцiй;- здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують пра-
во вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. 

6. -1. Затвердити Рiшення про приватне розмiщення акцiй ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», 
яке оформити та викласти в окремому Додатку №1 до Протоколу Загальних 
зборiв акцiонерiв банку вiд 27.07.2017.-2.Уповноважити головуючого i секрета-
ря Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» пiдписати Рiшення про приватне 
розмiщення акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙ-
СЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Додаток №1 до Протоколу Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» вiд 27.07.2017).

Позачерговi Загальні збори акцiонерiв Банку проведенi 07.12.2017. 
Перелiк питань що розглядались на позачергових Загальних зборах 
акцiонерiв банку: 1.Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв.

2. Внесення змiн до Статуту ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» шляхом затверд-
ження його нової редакцiї.

3. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв 
Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». 4. Встановлення кiлькiсного 
складу Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

5. Обрання членiв Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».6. Обрання 
Голови Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». 7. Затвердження умов 
трудових договорiв та цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Голо-
вою та членами Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». Обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання цих договорiв вiд iменi 
ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».8. Прийняття рiшення про припинення повноважень 
Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».9. Обрання Голови 
та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».10. Затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». Обрання особи, уповноваженої на 
пiдписання цих договорiв вiд iменi ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».11. Затвердження 
Принципiв (Кодексу) корпоративного управлiння ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Банку проведенi за рiшенням Спостереж-
ної ради Банку вiд 24.10.2017.За результатами розгляду питань порядку денно-
го Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення:1.Обрати Лiчильну комiсiю 
Загальних зборiв у кiлькостi двох осiб, у складi: голови комiсiї Бобнiхової Галини 
Анатолiївни та члена комiсiї Лавриненко Ганни Вiкторiвни.

2. -1. Внести змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в 
новiй редакцiї. -2. Затвердити нову редакцiю Статуту ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК». 

-3. Уповноважити Голову Правлiння банку Фiленкову З.Ю. пiдписати нову 
редакцiю Статуту Банку та доручити здiйснювати усi дiї, пов’язанi з погоджен-
ням та державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Банку в порядку, перед-
баченому чинним законодавством України.3. Припинити повноваження Голови 
Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Мiтiної Нiни Венiамiнiвни, членiв 
Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Орлова Володимира Олексан-
дровича, Басацької Свiтлани Станiславiвни, Бруєва Ярослава Павловича, 
Яковенко Ольги Миколаївни з моменту прийняття рiшення Загальними збора-
ми банку.4. Встановити кiлькiсний склад Спостережної ради ПАТ «ЄВРО-
ПРОМБАНК» - 5 (п’ять) осiб.5. Обрати членами Спостережної ради ПАТ «ЄВ-
РОПРОМБАНК» строком до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв: 
Орлова Володимира Олександровича - акцiонера, Мiтiну Нiну Венiамiнiвну – 
представника акцiонера Орлової Ольги Олександрiвни, Басацьку Свiтлану 
Станiславiвну – представника акцiонера Орлової Наталiї Вiкторiвни, Федору-
щенко Ольгу Михайлiвну – незалежного члена Спостережної ради, Щербака 
Сергiя Павловича – незалежного члена Спостережної ради.6. Обрати Головою 
Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Мiтiну Нiну Венiамiнiвну.

7. -1. Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Головою 
Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», i умови цивiльно-правових 
договорiв на безоплатнiй основi з членами обраної Спостережної ради 
ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». -2. Уповноважити Голову Правлiння Фiленкову Зою 
Юрiївну пiдписати вiд iменi ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» трудовий договiр з Голо-
вою Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» та цивiльно-правовi догово-
ри з членами Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», якi укласти з 
07.12.2017. -3. Визначити, що з дня укладення договорiв обранi особи почина-
ють фактичне виконання посадових обов’язкiв у повному обсязi. 
8. Припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» 
Храмих Олени Вiкторiвни, членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» 
Войтуха Олександра Михайловича, Семко Валентини Миколаївни.9.- 1. Обра-
ти Ревiзiйну комiсiю ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у кiлькостi трьох осiб строком на 
три роки у складi: Храмих Олени Вiкторiвни, Войтуха Олександра Михайлови-
ча, Семко Валентини Миколаївни.-2. Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЄВРО-
ПРОМБАНК» обрати Храмих Олену Вiкторiвну.10. -1.Затвердити умови 
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».-2. Уповноважити Голову Правлiння 
Фiленкову Зою Юрiївну пiдписати вiд iменi ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» цивiльно-
правовi договори з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЄВРОПРОМ-
БАНК», якi укласти з 07.12.2017.11.Затвердити Принципи (Кодекс) корпоратив-
ного управлiння ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

6.Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось.

Голова Правління  З.Ю. Філенкова
24.04.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента 
Публічне акціонерне товариство «ПлазмаТек» 
2. Код за єДРПОУ 03567397 
3. Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Максимовича,18 

4. Міжміський код, телефон та факс (0432 554971) 
5. Електронна поштова адреса sobko.mariya@plasmatec.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації 
www.plasmatec.pat.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтер-
есованість. 

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАЗМАТЕК»

II. Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

№
з/п

Дата прийнят-
тя 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 предме-
том правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 25.04.2018 5500 739797 0,74345
Зміст інформації:
Загальними зборами (протокол від 25.04.2018р.) прийнято рішення про схвалення та про надання згоди на укладення Товариством правочину щодо вчи-
нення якого є заінтересованість : Договору № 0810-03 від 10.08.2017р. з ТОВ «Бізнесхімресурс» (Україна, місто Вінниця, вул. Максимовича,18, код 
ЄДРПОУ 39692990).Предмет правочину: надання Товариством безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. Ринкова вартість послуг, що є предметом 
правочину, визначена на дату укладання правочину і складає 5500 тис. грн. Істотні умови- термін повернення – 1 рік. Інформація щодо особи, заінтересо-
ваної у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості : особа, заiнтересованаї у вчиненнi Товариством такого 
правочину є ТОВ «Бізнесхімресурс», де посадова особа Савенко О.В є також посадовою особою в ПАТ "ПлазмаТек»". Оскільки, Наглядова рада не при-
йняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, прийняття даного рішення відноситься до компетенції загальних зборів. 
на підставі ч.7 ст. 71 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Вартіст активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(станом на 31.12.2016р.): 739797тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:0,74345 %. Додаткові критерії для віднесення правочину до правочину із заінтересова-
ністю, що не передбачені законодавством, Статутом Товариства не визначені. Загальна кількість голосуючих акцій: 13473254. Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах: 12579752 .Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 12579752. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
1 2 3 4 5
2 25.04.2018 5500 739797 0,74345
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ПлазмаТек» (протокол від 25.04.2018р.) прийнято рішення про схвалення та надання згоди на укладення Това-
риством правочину щодо вчинення якого є заінтересованість : Договору № 0814-03 від 14.08.2017р. з ПП «Спецкермет» (Україна, м. Віннця, 
вул. Максимовича,18 , код ЄДРПОУ 37798903). Предмет правочину: надання товариством безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. Ринкова 
вартість послуг, що є предметом правочину, визначена на дату укладання правочину і складає 5500тис. грн. Істотні умови- термін повернення 1 кален-
даресованості : особа, заiнтересованаї у вчиненнi Товариством такого правочину є ПП «Спецкермет», де посадова особ ний рік з моменту перерхуван-
ня. Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтер а Савенко О.В є також 
посадовою особою в ПАТ "ПлазмаТек»". Оскільки, Наглядова рада не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інфор-
мації, прийняття даного рішення відноситься до компетенції загальних зборів. на підставі ч.7 ст. 71 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товари-
ства. Вартіст активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2016р.): 739797тис. грн. Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
0,74345%. Додаткові критерії для віднесення правочину до правочину із заінтересованістю, що не передбачені законодавством, Статутом Товариства 
не визначені. Загальна кількість голосуючих акцій: 13473254. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 12579752 . 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 12579752. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рі-
шення: 0.
1 2 3 4 5
3 25.04.2018 100000 1083917 9,2258
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ПлазмаТек» (протокол від 25.04.2018р.) прийнято рішення про схвалення та надання згоди на укладення Това-
риством правочину щодо вчинення якого є заінтересованість: Договору № 0301-03 від 01.03.2018р. з ТОВ «Технологічний синтез» (Україна, Вінниць-
ка обл., Піщанський р-н,смт.Рудниця, вул. Шевченка,81 код ЄДРПОУ 34142621).Предмет правочину поставка товару, де ПАТ «ПлазмаТек» – Покупець. 
Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена на дату укладання правочину і складає 100000тис. грн. Істотні умови- поставка сиро-
вини і товарів, згідно до видаткових накладних. Строк договору до 31.12.2019р. Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним това-
риством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості : особа, заiнтересованаї у вчиненнi Товариством такого правочину є ТОВ «Технологічний 
синтез» де посадова особа Омельчук Ю.М. є також посадовою особою в ПАТ "ПлазмаТек»". Оскільки, Наглядова рада не прийняла жодного рішення 
протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, прийняття даного рішення відноситься до компетенції загальних зборів на підставі ч.7 ст. 71 
ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:1083917тис.грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності: 9,2258%. Додаткові критерії для віднесення правочину до правочину із заінтересованістю, що не передбачені законодав-
ством, Статутом Товариства не визначені. Загальна кількість голосуючих акцій: 13473254. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах: 12579752 .Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 11311701. Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували "проти" прийняття рішення: 0. особа, заінтерисована у вчиненні правочину щодо якого є заінтерисованість участі в голосуванні не брала  
( 1268051 шт. голосуючих акцій)
1 2 3 4 5
4 25.04.2018 6000 739797 0,81103
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ПлазмаТек» (протокол від 25.04.2018р.) прийнято рішення про схвалення та про надання згоди на укладення Това-
риством правочину щодо вчинення якого є заінтересованість : Договору № 0810-02 від 10.08.2017р.з ТОВ «Технологічний синтез» (Україна, Вінниць-
ка обл., Піщанський р-н,смт.Рудниця, вул. Шевченка,81 код ЄДРПОУ 34142621). Предмет правочину : надання Товариством безвідсоткової поворотньої 
фінансової допомоги. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена на дату укладання правочину і складає 6000 тис. грн. Істотні умови- 
термін повернення-один календарний рік з моменту перерахування коштів. Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством 
правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості : особа, заiнтересованої у вчиненнi Товариством такого правочину є ТОВ «Технологічний синтез» де 
посадова особа Омельчук Ю.М. є також посадовою особою в ПАТ “ПлазмаТек»”. Оскільки, Наглядова рада не прийняла жодного рішення протягом 30 днів
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з дня отримання необхідної інформації, прийняття даного рішення відноситься до компетенції загальних зборів. на підставі ч.7 ст. 71 ЗУ «Про акціонерні 
товариства» та Статуту Товариства. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2016р.): 739797тис. грн 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 0,81103%. Додаткові критерії для віднесення правочину до правочину із заінтересованістю, що не передбачені законодавством, 
Статутом Товариства не визначені. Загальна кількість голосуючих акцій: 13473254. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 12579752 .Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 11311701. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" 
прийняття рішення: 0. Особа, заінтересована у вчиненні правочину щодо якого є заінтерисованість участі в голосуванні не брала ( 1268051 шт. голосуючих 
акцій)
1 2 3 4 5
5 25.04.2018 5000 1083917 0,46129
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ПлазмаТек» (протокол від 25.04.2018р.) прийнято рішення про схвалення та про надання згоди на укладення То-
вариством правочину щодо вчинення якого є заінтересованість : Договору № 0410-01 від 10.04.2018р.з ТОВ «Технологічний синтез» (Україна, Вінниць-
ка обл., Піщанський р-н,смт.Рудниця, вул. Шевченка,81 код ЄДРПОУ 34142621). Предмет правочину : надання товариством безвідсоткової поворотньої 
фінансової допомоги. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена на дату укладання правочину і складає 5000 тис. грн. Істотні умо-
ви- термін повернення-один календарний рік з моменту перерахування коштів. . Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним това-
риством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості : особа, заiнтересованаї у вчиненнi Товариством такого правочину є ТОВ «Технологічний 
синтез» де посадова особа Омельчук Ю.М. є також посадовою особою в ПАТ "ПлазмаТек»". Оскільки, Наглядова рада не прийняла жодного рішення 
протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, прийняття даного рішення відноситься до компетенції загальних зборів. на підставі ч.7 ст. 71 
ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 1083917тис. грн . 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 0,46129 %. Додаткові критерії для віднесення правочину до правочину із заінтересованістю, що не передбачені законодавством, 
Статутом Товариства не визначені. Загальна кількість голосуючих акцій: 13473254. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 12579752 .Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 11311701. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "про-
ти" прийняття рішення: 0. Особа, заінтерисована у вчиненні правочину щодо якого є заінтерисованість участі в голосуванні не брала ( 1268051 шт. голо-
суючих акцій)
1 2 3 4 5
6 25.04.2018 988 739797 0,13355
Зміст інформації:
Загальними зборами (протокол від 25.04.2018р.) прийнято рішення про схвалення та про надання згоди на укладення Товариством правочину щодо вчи-
нення якого є заінтересованість : Договору № 27-10/2017 від 27.10.2017р. З Омельчук Світланою Василівною Предмет правочину: надання Товариством 
позики. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена на дату укладання правочину і складає 988 тис. грн. Істотні умови- термін повер-
нення – до 31.10.2042року. Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересова-
ності : стороною правочину є афілійована особа посадової особи ПАТ «Плазматек» Омельчука Ю.М. Оскільки, Наглядова рада не прийняла жодного рі-
шення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, прийняття даного рішення відноситься до компетенції загальних зборів. на підставі ч.7 ст. 
71 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Вартіст активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2016р.): 
739797тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності:0,13355%. Додаткові критерії для віднесення правочину до правочину із заінтересованістю, що не передбачені за-
конодавством, Статутом Товариства не визначені. Загальна кількість голосуючих акцій: 13473254. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для учас-
ті у загальних зборах: 12579752 .Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 11311701. Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували "проти" прийняття рішення: 0. Особа, заінтерисована у вчиненні правочину щодо якого є заінтерисованість участі в голосуванні не брала 
( 1268051 шт. голосуючих акцій)
1 2 3 4 5
7 25.04.2018 195,49 657202 0,02975
Зміст інформації:
укладення Товариством правочину щодо вчинення якого є заінтересованість : Договору № 19-05/2016 від 19.05.2016 р. з Слободянюком Віктором 
Петровичем. Предмет правочину: надання товарисом позики .Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена на дату укладання 
правочину і складає 195,49тис. грн. Істотні умови- термін повернення – до 31.05.2019 року. Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акці-
онерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості : заiнтересованою у вчиненнi Товариством такого правочину Слободянюк 
В.П., який є стороною правочину і є також посадовою особою в ПАТ "ПлазмаТек»". Оскільки, Наглядова рада з даного питання не прийняла жодного 
прийняття даного рішення відноситься до компетенції загальних зборів, на підставі ч.7 ст. 71 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. 
Вартіст активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2015р., оскільки договір укладено в 2016 році): 657202тис. грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності:0,02975%. Додаткові критерії для віднесення правочину до правочину із заінтересованістю, що не передбачені законодав-
ством, Статутом Товариства не визначені. Загальна кількість голосуючих акцій: 13473254. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах: 12579752 .Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1690732. Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували "проти" прийняття рішення: (. особи, заінтерисовані у вчиненні правочину щодо якого є заінтерисованість участі в голосуванні не брали 
(10889020 шт. голосуючих акцій)

III. Підпис
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита від-

повідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних 

паперів. 
Генеральний директор  Слободянюк Віктор Петрович

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство «Галичфарм», 05800293, Україна, Львівська обл., 
Личакiвський р-н, 79024, м. Львiв Опришкiвська 6/8, (032) 294-99-50

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора  фізичної особи  підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Крестон Джi Сi Джi Аудит», 31586485

5. Інформація про загальні збори: 
21.04.2017 проведено річні загальні збори. Наглядовою радою прото-

колом № 8 вiд 24.02.2017р. прийняте рiшення про скликання рiчних За-
гальних зборiв. Повiдомлення було надруковане в офiцiйному виданнi з 
дотриманням термiнiв, встановлених чинним законодавством. Акцiонерам 
товариства були надiсланi персональнi повiдомлення про скликання 
рiчних загальних зборiв з проектами рiшень щодо кожного з питань, вклю-

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛИчФАРМ»
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чених до проекту порядку денного. Вiд акцiонерiв товариства не надходи-
ло пропозицiй щодо внесення змiн до порядку денного зборiв та проектiв 
рiшень з питань порядку денного. Питання порядку денного: 1.Обрання 
лiчильної комiсiї. 2.Затвердження регламенту Загальних зборiв. 3.Розгляд 
та затвердження Звiту Виконавчої дирекцiї Товариства про пiдсумки робо-
ти за 2016 рiк та основнi напрямки дiяльностi та розвитку Товариства на 
2017 рiк. 4.Розгляд та затвердження Звiту Наглядової ради Товариства 
про результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 5.Розгляд та затвер-
дження Звiту Ревiзiйної комiсiї, висновок Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного 
звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. 6.Затвердження рiчного звiту та 
балансу за 2016 рiк. 7.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк. 
8.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової ради, Звiту 
Виконавчої дирекцiї, Звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 9.Про затвер-
дження протоколiв Наглядової ради Товариства. 10.Затвердження Стату-
ту Товариства у новiй редакцiї. 11. Про припинення повноважень членiв 
Наглядової ради Товариства. 12. Про обрання членiв Наглядової ради То-
вариства. 13.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з члена-
ми Наглядової ради та надання повноважень на пiдписання договорiв, що 
укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. 14.Про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися То-
вариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого 
рiшення. Затвердження проектiв договорiв (значних правочинiв). З першо-
го питання порядку денного «Обрання лiчильної комiсiї»слухали Гудо-
ва  К.В., який ознайомив учасникiв зборiв з проектом рiшення щодо цього 
питання порядку денного: Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: 
Голова комісії - Бевза Андрiй Сергiйович; Член комісії - Шут Валентина 
Вiкторiвна; Член комісії - Танцюра Вiталiй Анатолiйович. Поправок до цьо-
го проекту рiшень не надiйшло. Рiшення прийняте. З другого питання по-
рядку денного «Затвердження регламенту Загальних зборiв» слухали Гу-
дова К.В, який ознайомив учасникiв зборiв з проектом рiшення щодо цього 
питання порядку денного: Затвердити наступний регламент зборiв: 
Доповiдi з питань порядку денного - до 10 хвилин. Виступаючим для об-
говорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Вiдповiдi доповiдача - до 
5 хвилин. Анонiмнi питання розгляду не пiдлягають. Процедура голосу-
вання з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування з питань по-
рядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня 
для голосування за принципом 1 акцiя - 1 голос. По питаннях порядку ден-
ного рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi за-
реєструвались для участi у зборах. По питанню №9 рiшення приймається 
3/4 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах. 
Голосування по всiх питаннях порядку денного зборiв, окрiм питання №11, 
проводиться за допомогою бюлетенiв, номери яких вiдповiдають номеру 
питання порядку денного. Варiанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВ-
СЯ визначаються шляхом позначки у вiдповiдному полi бюлетеня. Голо-
сування по питаню порядку денного зборiв №11 проводиться за допомо-
гою бюлетення для кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування 
відбувається таким чином: загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножу-
ється на кiлькiсть членiв органу товариства, що обирається, а акцiонер 
має право вiддати всi голоси за одного кандидата, або роздiлити їх мiж 
кiлькома кандидатами - у вiдповiдному полi бюлетеня бiля кожного з 
кандидатiв зазначається кiлькiсть голосiв. Бюлетень має бути обов'язково 
пiдписаний акцiонером або його уповноваженим представником i в разi 
вiдсутностi такого пiдпису вважається недiйсним. Поправок до цього про-
екту рiшення не надiйшло. Рiшення прийняте. З третього питання порядку 
денного «Розгляд та затвердження звiту Виконавчої дирекцiї Товариства 
про пiдсумки роботи за 2016 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товари-
ства на 2017 рiк» слухали виступ директора виконавчого Блонського О.В. 
Голова зборiв Гудов К.В. оголосив проект рiшення: Звiт Виконавчої дирекiї 
Товариства про пiдсумки роботи за 2016 рiк затвердити. Роботу Виконав-
чої дирекцiї визнати задовiльною. Поправок до цього проекту рiшення не 
надiйшло. Рiшення прийняте. З четвертого питання порядку денного «Роз-
гляд та затвердження Звiту Наглядової ради Товариства про результати 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк» слухали Голову зборiв Гудова К.В., 
який зачитав письмовий звiт Наглядової ради за 2016 рiк. Голова зборiв 
Гудов К.В. оголосив проект рiшення: Звiт Наглядової ради Товариства про 
пiдсумки роботи за 2016 рiк затвердити. Роботу Наглядової ради Товари-
ства визнати задовiльною. Поправок до цього проекту рiшення не 
надiйшло. Рiшення прийняте. З п'ятого питання порядку денного «Розгляд 
та затвердження Звiту Ревiзiйної комiсiї, висновок Ревiзiйної комiсiї щодо 
рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк» слухали Голову зборiв 
Гудова К.В., який ознайомив присутнiх на зборах з наданими Ревiзiйною 
комiсiєю Звiтом та Висновеом щодо рiчного звiту та балансу Товариства 
за 2016 рiк, та оголосив проект рiшення: Звiт Ревiзiйної комiсiї, висновок 
Ревiзiйної комісії по перевiрцi рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 
рiк затвердити. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства визнати задовiльною. 
Поправок до цього проекту рiшення не надiйшло. Рiшення прийняте. З 
шостого питання порядку денного «Затвердження рiчного звiту та балансу 
за 2016 рiк» слухали директора з фiнансiв Вонсовича С.О. про фiнансовий 
стан Товариства, про прибутки та витрати. Голова зборiв Гудов К.В оголо-
сив проект рiшення: Рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк затвер-

дити. Поправок до цього проекту рiшення не надiйшло. Рiшення прийняте. 
З сьомого питання порядку денного «Розподiл прибутку i збиткiв Товари-
ства за 2016 рiк» слухали директора з фiнансiв Вонсовича С.О., який пре-
зентував iнформацiю по iнвестицiях пiдприємства у виробничi потужностi 
з розбивкою по службах. Голова зборiв Гудов К.В., ознайомив учасникiв 
зборiв з проектом рiшення щодо цього питання порядку денного: Розподiл 
прибутку за 2016 рiк затвердити. Дивiденди не нараховувати i не виплачу-
вати. Прибуток Товариства реiнвестувати в розвиток виробництва, в тому 
числi в капiтальнi iнвестицiї та поповнення обiгових коштiв. Поправок до 
цього проекту рiшення не надiйшло. Рiшення прийняте. З восьмого питан-
ня порядку денного «Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту На-
глядової ради, Звiту Виконавчої дирекцiї, Звiту Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства» слухали Гудова К.В., який ознайомив учасникiв зборiв з проектом 
рiшення щодо восьмого питання: Затвердити результати рiчної дiяльностi 
Товариства за 2016 рiк та схвалити основнi напрямки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства на 2017 рiк. Поправок до цього про-
екту рiшення не надiйшло. Рiшення прийняте. З дев'ятого питання поряд-
ку денного «Про затвердження протоколiв Наглядової ради Товариства» 
слухали Голову зборiв Гудова К.В., який запропонував Затвердити рiшення 
Наглядової ради Товариства та оголосив проект рiшення: Затвердити 
рiшення Наглядової ради Товариства, оформленi Протоколами Наглядо-
вої ради за перiод з 22.04.2016р. до 20.04.2017р. та визнати їх такими, що 
вiдповiдають iнтересам Товариства. Поправок до цього проекту рiшення 
не надiйшло. Рiшення прийняте. З десятого питання порядку денного «За-
твердження Статуту Товариства у новiй редакцiї» слухали Голову зборiв 
Гудова К.В., який повiдомив, що внесення змiн до Статуту Товариства ви-
кликано необхiднiстю приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до 
норм чинного законодавства i оголосив проект рiшення: У зв'язку з 
необхiднiстю приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть нормам За-
кону України «Про акцiонернi товариства» внести змiни до Статуту Това-
риства, викласти Статут в новiй редакцiї та затвердити Статут в новiй 
редакцiї. Уповноважити Директора виконавчого Товариства пiдписати 
нову редакцiю Статуту та здiйснити дiї щодо забезпечення проведення 
державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства вiдповiдно до 
чинного законодавства. Поправок до цього проекту рiшення не надiйшло. 
Рiшення прийняте. З одинадцятого питання порядку денного «Про при-
пинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства» слухали Голо-
ву зборiв Гудова К.В., який повiдомив, що вiдповiдно до ст.53 ЗУ «Про 
акцiонернi товариства» повноваження членiв Наглядової ради Товари-
ства, обраних на рiчних зборах 22.04.16 року припиняються та оголосив 
проект рiшення: Вiдкликати дiючу Наглядову раду Товариства в повному 
складi: - Тумарєва Вiктора Миколайовича, -Ткачука Юрiя Юрiйовича, -Се-
меренко Ольгу Степанiвну. Поправок до цього проекту рiшення не 
надiйшло. Рiшення прийняте. З дванадцятого питання порядку денного 
«Про обрання членiв Наглядової ради Товариства» слухали Гудова К.В., 
який повiдомив, що Наглядовою радою протоколом № 16 вiд 
10.04.2017 року запропоновано обрати Наглядову раду Товариства на 
строк до наступних рiчних зборiв i оголосив проект рiшення: Обрати На-
глядову раду Товариства на строк до наступних рiчних зборiв товариства 
в кiлькостi трьох осiб: Тумарєв Вiктор Миколайович, Ткачук Юрiй Юрiйович, 
Семеренко Ольга Степанiвна. Поправок до цього проекту рiшення не 
надiйшло. Рiшення прийняте. З тринадцятого питання порядку денного 
«Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради та надання повноважень на пiдписання договорiв, що укладатимуть-
ся з обраними членами Наглядової ради» слухали Гудова К.В., який за-
пропонував затвердити умови договорiв, що укладатимуться з обраними 
членами Наглядової ради та оголосив проект рiшення: Затвердити умови 
договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Повноваження 
на пiдписання договорiв, що укладатимуться з обраними членами Нагля-
дової ради, згiдно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому. 
Поправок до цього проекту рiшення не надiйшло. Рiшення прийняте. З 
чотирнадцятого питання порядку денного «Про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством про-
тягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Затвер-
дження проектiв договорiв (значних правочинiв)» слухали Гудова К.В. 
який оголосив проект рiшення з цього питання: Надати попердню згоду на 
вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення 
(з дня проведення даних рiчних Загальних зборiв), вартiсть яких переви-
щує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства за 2016 рiк, предметом (характером) яких може бути: 
- продаж лiкарських засобiв, з граничною сукупною вартiстю не бiльше 
2220,0 млн.гривень за затвердженим проектом договору; - закупiвля 
товарно-матерiальних цiнностей з граничною сукупною вартiстю не 
бiльше 240,0 млн.гривень за затвердженим проектом договору. Повнова-
ження на здiйснення усiх дiй, щодо вчинення (укладення,виконання) зна-
чних правочинiв надати Директору виконавчому Товариства. Поправок до 
цього проекту рiшення не надiйшло. Рiшення прийняте. 

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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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 
«Хiмтекстильмаш», 14314311
14001, м.Чернiгiв, вул.I.Мазепи 110 
(0462) 67-20-34,

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

 Повний тексти звіту розкрито 25.04.2017р.

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

http://chimtextilmash.at.ua/index/kvartalnaja_
otchjotnost/0-4/

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

ТОВ «АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА 
КОМПАНIЯ «НIЛ», 38054314 

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

У перiод до проведення перших Загальних 
зборiв акцiонерiв та набуття в процесi 
приватизацiї прав власностi на акцiї 
Товариства iншими акцiонерами Вищим 
органом Товариства є орган уповноваже-
ний здiйснювати управлiння корпоративни-
ми правами держави, а саме Фонд 
державного майна України (з 
08.07.02014 року Регiональне вiддiлення 
ФДМУ), як єдиний акцiонер, який здiйснює 
управлiння Товариством шляхом прийнят-
тя рiшень (розпоряджень) з питань, що 
вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв.

6. Інформація про дивіденди. Протягом 2017 року підприємство не 
оголошували виплати дивідендів.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 8726 5211
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2437 2542
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1123 1283
Сумарна дебіторська заборгованість 1519 1111
Грошові кошти та їх еквіваленти 36 67
Власний капітал -14593 -12685
Статутний капітал 995 995
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -20441 -22349
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - 22
Поточні зобов’язання і забезпечення 21411 19782
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0,43 -0,18

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

-0,43 -0,18

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3979276 3979276
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

- -

Звіт незалежного аудитора
Акціонерам ПАТ «Хімтекстільмаш»
КерівництвуПАТ «Хімтекстільмаш»
Думка
Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності Публічного акціо-

нерного товариства «Хімтекстільмаш» та його дочiрнього пiдприємства (ра-

зом – «Група»), що складається з консолiдованого балансу (звiту про 
фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року та консолiдованого звiту про 
фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), консолiдованого звiту про 
змiни у власному капiталi та консолiдованого звiту про рух грошових коштiв 
за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та Примiток до консолiдованої 
фiнансової звiтностi, включаючи виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, 
вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах консолiдований фiнансовий 
стан Групи на 31 грудня 2017 року, та її консолiдованi фiнансовi результати 
i консолiдованi грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»). 

Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту 

(«МСА»). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в 
роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової 
звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Групи згiдно з 
Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв 
етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосов-
ними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi 
обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, 
що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для ви-
користання їх як основи для нашої думки.

Ключовi питання аудиту 
Ми визначили, що вiдсутнi ключовi питання аудиту, про якi необхiдно 

повiдомити в цьому звiтi незалежного аудитора.
Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо 

неї
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша 

інформація складається зі звіту емітента, який включає фінансову інформа-
цію, перевірену нами та нефінансову інформацію, яка нами не перевіря-
лась. Очікується, що звіт емітента буде наданий нам після дати цього звіту 
аудитора.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інфор-
мацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї 
іншої інформації.

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю 
є ознайомитись з іншою фінансовою інформацією, зазначеною вище, якщо 
вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідпо-
відність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими зна-
ннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, 
що містить суттєве викривлення.

Коли ми ознайомимося за Звітом емітента, та якщо ми дійдемо висновку, 
о в ньому існує суттєве викривлення, нам потрібно повідомити інформацію 
про це питання, тим кого наділено найвищими повноваженнями.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено 
найвищими повноваженнями, за фінансову звітність.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовір-
не подання фінансової звітності Групи відповідно до МСФЗ та за таку систе-
му внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною 
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить 
суттєвих викривлень, внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності Групи управлінський персонал несе 
відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність 
на безперервній основі, розкриваючи, де це застовно, питання, що стосу-
ються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про без-
перервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, 
якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припини-
ти діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність 
за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова 

звітність Групи у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шах-
райства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Об-
ґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, 
що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викрив-
лення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства 
або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як 
обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення ко-
ристувачів, що приймаються на основі цієї звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо профе-
сійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання  
з аудиту.

Крім того ми:
• Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової 

звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо ау-
диторські процедури у відповідь на ці ризики , а також отримуємо аудитор-
ські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи 
для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шах-
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райства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шах-
райство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні 
твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

• Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються 
аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, 
а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього 
контролю;

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтова-
ність облікових оцінок і відповідних розкритій інформації, зроблених управ-
лінським персоналом;

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським 
персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бух-
галтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо 
висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які постави-
ли б під значний сумнів можливість товариства продовжити безперервну 
діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої неви-
значеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відпо-
відних розкритій інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття 
інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрун-
туються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудито-
ра. Втім майбутні події або умови можуть примусити товариство припинити 
свою діяльність на безперервній основі;

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності 
включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звіт-
ність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти 
достовірного відображення; 

Ми повідомляємо тих, кого наділено найвищими повноваженнями, ін-
формацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві ауди-
торські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішньо-
го контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 
твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, 
та повідомляємо їм про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунто-
вано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 
застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наді-
лено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше 
значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які 
є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті ауди-
тора, крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено 
публічне розкриття такого питання, або якщо це за вкрай виняткових об-
ставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому зві-
ті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано пере-
важити його корисність для інтересів громадськості.

Директор ТОВ «Аудиторськоконсалтингової
Компанії «НІЛ»
Аудитор  Наталія Іванівна Ляшенко 

Сертифікат аудитора серії А №004440 
виданий Аудиторською Палатою України 

26 грудня 2000 року
Дійсний до 26 грудня 2019 року

ПАТ «ЗАВОД МОЛОчНОї КИСЛОТИ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»
2. Код за ЄДРПОУ 00382119
3. Місцезнаходження 04080 м. Київ вул. Фрунзе, 53
4. Міжміський код, телефон та факс 044 417 37 46 044 417 37 46
5. Електронна поштова адреса zmk@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://zmk.pat.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 Змі-
на складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами ПАТ «Завод мо-

лочної кислоти» від 25.04.2018 р. Звільнення посадової особи виконано на 
підставі Протоколу загальних зборів № 1/2018 від 25.04.2018 р. 

Посадова особа Костюк Леоніда Іванівна, яка займала посаду Голови На-
глядової ради, звільнена.Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Є представником акціонера - ВОЛЛРІДЖ ЛЛП (WALLRIDGE LLP) 

OC377192, яке є власником 20 211 421 простих іменних акцій ПАТ «Завод 
молочної кислоти», що складає 91,722921% статутного капіталу. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. 
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами ПАТ «Завод мо-

лочної кислоти» від 25.04.2018 р. Звільнення посадової особи виконано на 
підставі Протоколу загальних зборів № 1/2018 від 25.04.2018 р. 

Посадову особу Смілянець Вадима Сергійовича, який займав посаду 
Члена Наглядової ради, звільнено.Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Є представником акціонера - ВОЛЛРІДЖ ЛЛП (WALLRIDGE LLP) 

OC377192, яке є власником 20 211 421 простих іменних акцій ПАТ «Завод 
молочної кислоти», що складає 91,722921% статутного капіталу. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. 
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами ПАТ «Завод мо-

лочної кислоти» від 25.04.2018 р. Звільнення посадової особи виконано на 
підставі Протоколу загальних зборів № 1/2018 від 25.04.2018 р. 

Посадова особа Кочубей Олена Василівна, яка займала посаду Члена На-
глядової ради, звільнена.Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Є представником акціонера - ВОЛЛРІДЖ ЛЛП (WALLRIDGE LLP) 

OC377192, яке є власником 20 211 421 простих іменних акцій ПАТ «Завод 
молочної кислоти», що складає 91,722921% статутного капіталу. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. 

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами ПАТ «Завод 

молочної кислоти» від 25.04.2018 р. Призначення посадової особи викона-
но на підставі Протоколу загальних зборів № 1/2018 від 25.04.2018 р. 

Посадова особа Костюк Леоніда Іванівна призначена на посаду Голови 
Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.Володіє пакетом ак-
цій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Директор 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Фарммаш»
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Є представником акціонера - ВОЛЛРІДЖ ЛЛП (WALLRIDGE LLP) 

OC377192, яке є власником 20 211 421 простих іменних акцій ПАТ «Завод 
молочної кислоти», що складає 91,722921% статутного капіталу.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами ПАТ «Завод 

молочної кислоти» від 25.04.2018 р. Призначення посадової особи викона-
но на підставі Протоколу загальних зборів № 1/2018 від 25.04.2018 р. 

Посадову особу Смілянець Вадима Сергійовича призначено на посаду 
Члена Наглядової ради.Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Виконав-

чий директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Фарммаш»
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Є представником акціонера - ВОЛЛРІДЖ ЛЛП (WALLRIDGE LLP) 

OC377192, яке є власником 20 211 421 простих іменних акцій ПАТ «Завод 
молочної кислоти», що складає 91,722921% статутного капіталу.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами ПАТ «Завод 

молочної кислоти» від 25.04.2018 р. Призначення посадової особи викона-
но на підставі Протоколу загальних зборів № 1/2018 від 25.04.2018 р. 

Посадова особа Кочубей Олена Василівна призначена на посаду Чле-
на Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.Володіє пакетом ак-
цій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: провідний ме-

неджер з постачання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фарммаш»
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Є представником акціонера - ВОЛЛРІДЖ ЛЛП (WALLRIDGE LLP) 

OC377192, яке є власником 20 211 421 простих іменних акцій ПАТ «Завод 
молочної кислоти», що складає 91,722921% статутного капіталу.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
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 Левицький 
Олександр Петрович (підпис) (ініціали та прізвище керівника) (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: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЧЕРНIГIВАВТОСЕРВIС»

2. Код за ЄДРПОУ: 03119724

3. Місцезнаходження: 14037, м.ЧЕРНIГIВ, вул. Громадська, 39
4. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 723-428 (0462) 679-968
5. Електронна поштова адреса: cheavtoservice@outlook.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: pat.-chas.in.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «чЕРНIГIВАВТОСЕРВIС»

II. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначе-
но, звільнено, 

обрано або 
припинено 

повноваження)

Посада Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 

найменування 
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за 
єДРПОУ юридичної особи

Розмір частки 
в статутному 

капіталі 
емітента (у 
відсотках)

25.04.2018 припинено 
повноваження

Генеральний 
директор

Козир Володимир 
Олександрович

НК 071118
Новозаводський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

0.013143

Зміст інформації:
Припинення повноважень посадової особи затверджене загальними зборами акцiонерiв Товариства 25 квiтня 2018 року(Протокол№23 вiд 25.04.2018 року) 
у зв’язку iз закiнченням термiну обрання. На посадi перебував 12 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2018 припинено 

повноваження
Член дирекцiї Романовська Ольга 

Олексiївна
НК 239847

Новозаводський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
0.002263

Зміст інформації:
Припинення повноважень посадової особи затверджене загальними зборами акцiонерiв Товариства 25 квiтня 2018 року(Протокол№23 вiд 25.04.2018 року) 
у зв’язку iз закiнченням термiну обрання. На посадi перебував 20 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2018 припинено 

повноваження
Член дирекцiї Кужiль Володимир 

Дмитрович
НК 240101

Новозаводський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
0.043

Зміст інформації:
Припинення повноважень посадової особи затверджене загальними зборами акцiонерiв Товариства 25 квiтня 2018 року(Протокол№23 вiд 25.04.2018 року) 
у зв’язку iз закiнченням термiну обрання. На посадi перебував 20 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2018 припинено 

повноваження
Член дирекцiї Мосiч Сергiй Борисо-

вич
НК 296517

Новозаводський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
0.006355

Зміст інформації:
Припинення повноважень посадової особи затверджене загальними зборами акцiонерiв Товариства 25 квiтня 2018 року(Протокол№23 вiд 25.04.2018 року) 
у зв’язку iз закiнченням термiну обрання. На посадi перебував 20 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2018 припинено 

повноваження
Член дирекцiї Коротких Людмила 

Анатолiївна
НК 239757

Новозаводський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
0.003494

Зміст інформації:
Припинення повноважень посадової особи затверджене загальними зборами акцiонерiв Товариства 25 квiтня 2018 року(Протокол№23 вiд 25.04.2018 року) 
у зв’язку iз закiнченням термiну обрання. На посадi перебував 10 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2018 призначено Генеральний 

директор
Козир Володимир 
Олександрович

НК 071118
Новозаводський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

0.013143

Зміст інформації:
Призначення посадової особи затверджене загальними зборами акцiонерiв Товариства 25 квiтня 2018 року (Протокол№23 вiд 25.04.2015 року). Призна-
чається строком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: Директор ДП «Пассервiс-Люкс», генеральний директор ПАТ «ЧЕРНIГIВАВТОСЕРВIС». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2018 призначено Член дирекцiї Кужiль Володимир 

Дмитрович
НК 240101

Новозаводський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
0.043

Зміст інформації:
Призначення посадової особи затверджене загальними зборами акцiонерiв Товариства 25 квiтня 2018 року (Протокол№23 вiд 25.04.2015 року). Призна-
чається строком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: заступник генерального директора, член дирекцiї ПАТ «ЧЕРНIГIВАВТОСЕРВIС». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2018 призначено Член дирекцiї Романовська Ольга 

Олексiївна
НК 239847

Новозаводський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
0.002263

Зміст інформації:
Призначення посадової особи затверджене загальними зборами акцiонерiв Товариства 25 квiтня 2018 року (Протокол№23 вiд 25.04.2015 року). Призна-
чається строком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: головний бухгалтер, член дирекцiї ПАТ «ЧЕРНIГIВАВТОСЕРВIС» . Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2018 призначено Член дирекцiї Мосiч Сергiй Борисо-

вич
НК 296517

Новозаводський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
0.006355

Зміст інформації:
Призначення посадової особи затверджене загальними зборами акцiонерiв Товариства 25 квiтня 2018 року (Протокол№23 вiд 25.04.2015 року). Призна-
чається строком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади:iнженер, член дирекцiї ПАТ «ЧЕРНIГIВАВТОСЕРВIС» . Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2018 призначено Член дирекцiї Горбань Юрiй 

Володимирович
НК 448786 

Деснянський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
0

Зміст інформації:
Призначення посадової особи затверджене загальними зборами акцiонерiв Товариства 25 квiтня 2018 року (Протокол№23 вiд 25.04.2015 року). Призна-
чається строком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: з 26.11.10 -3.12.15 – деснянська районна мiська рада, з 3.05.17-24.01.18 мiська рада 
управлiння транспорта i связи . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2018 припинено 

повноваження
Голова 

ревiзiйної комiсiї
Кондратенко Iрина 

Петрiвна 
НК 239854

Новозаводський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
0.003261

Зміст інформації:
Припинення повноважень посадової особи затверджене загальними зборами акцiонерiв Товариства 25 квiтня 2018 року (Протокол№23 вiд 25.04.2018 року) 
у зв’язку iз закiнченням термiну обрання. На посадi перебував 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2018 призначено Голова 

ревiзiйної комiсiї
Кондратенко Iрина 

Петрiвна 
НК 239854

Новозаводський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
0.003261

Зміст інформації:
Призначення посадової особи затверджене загальними зборами акцiонерiв Товариства 25 квiтня 2018 року (Протокол№23 вiд 25.04.2015 року). Призна-
чається строком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади:бухгалтер, голова ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРНIГIВАВТОСЕРВIС» . Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
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25.04.2018 припинено 
повноваження

Член ревiзiйної 
комiсiї

Мартинюк Марiя 
Василiвна 

НК 239749 0.0021

Зміст інформації:
Припинення повноважень посадової особи затверджене загальними зборами акцiонерiв Товариства 25 квiтня 2018 року (Протокол№23 вiд 25.04.2018 року) 
у зв’язку iз закiнченням термiну обрання. На посадi перебував 6 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2018 призначено Член ревiзiйної 

комiсiї
Мартинюк Марiя 

Василiвна 
НК 239749 0.0021

Зміст інформації:
Призначення посадової особи затверджене загальними зборами акцiонерiв Товариства 25 квiтня 2018 року (Протокол№23 вiд 25.04.2015 року). Призна-
чається строком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: бухгалтер, член ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРНIГIВАВТОСЕРВIС». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2018 припинено 

повноваження
Член ревiзiйної 

комiсiї
Котляр Антонiна 

Миколаївна
НК 111130 

Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
0.00333

Зміст інформації:
Припинення повноважень посадової особи затверджене загальними зборами акцiонерiв Товариства 25 квiтня 2018 року (Протокол№23 вiд 25.04.2018 року) 
у зв’язку iз закiнченням термiну обрання. На посадi перебував 3 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2018 призначено Член ревiзiйної 

комiсiї
Котляр Антонiна 

Миколаївна
НК 111130 0.00333

Зміст інформації:
Призначення посадової особи затверджене загальними зборами акцiонерiв Товариства 25 квiтня 2018 року (Протокол№23 вiд 25.04.2015 року). Призна-
чається строком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: iнспектор ВК ПАТ «ЧАС», член ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРНIГIВАВТОСЕРВIС» . 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Козир Володимир Олександрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ», 33804724, Україна Полтавська обл. Шевченкiвський р-н 
36023 м. Полтава вул. Цiолковського, 34, 0532-50-38-34

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: www.poltavadiamond.com.ua

4. Найменування, код за єДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ау-
дитора  фізичної особи  підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сiчень-
Аудит», 32996030

5. Інформація про загальні збори: 
28.02.2017 проведено позачергові загальні збори. При прийняттi 

рiшення про скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв Нагля-
довою радою попередньо затверджено наступний проект порядку денно-
го: 1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2.Затвердження порядку 
та способу засвiдчення бюлетеню для голосування на загальних зборах 
акцiонерiв. 3.Затвердження регламенту та порядку проведення загальних 
зборiв. 4. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, 
передбачених законом. Прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв за 
результатами дiяльностi Товариства за 2014 рiк. У встановлений законом 
термiн iнших пропозицiй щодо питань, включених до проекту порядку 
денного вiд акцiонерiв не надходило. Зазначенi питання були розглянутi 
на загальних зборах. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Об-
рати лiчильну комiсiю в наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Чер-
новол Наталiя Миколаївна, Члени лiчильної комiсiї: Ануфрiєнко Iрина 
Миколаївна, Грiнченко Анна Анатолiївна, Крещенко Леонiд Федотович, 
Пашолка Вiктор Григорович, Роман Тетяна Григорiвна, Стадник Людмила 
Миколаївна, Стоножко Сергiй Володимирович, Федосов Олександр Воло-
димирович. 2.Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетеню для 
голосування на загальних зборах акцiонерiв шляхом його пiдписання го-
ловою реєстрацiйної комiсiї та проставлення печатки ПАТ «ПОЛТАВ-
СЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ». 3. Затвердити наступний регламент 
зборiв: виступи, пропозицiї, довiдки до 10 хвилин по кожному питанню. 
Кожен iндивiдуальний виступ, пропозицiя, довiдка не бiльше 5 хвилин. 
Перерву провести по мiрi необхiдностi. Затвердити наступний порядок 
проведення зборiв: Обрати редакцiйну комiсiю у наступному складi: Че-
верденко Вiктор Олександрович, Гордiєнко Наталiя Вiталiївна. За прохан-
ням акцiонерiв, якi не володiють українською мовою, проводити збори 
росiйською мовою. Питання доповiдачам та заяви про надання слова на-
давати тiльки в письмовiй формi секретарю Загальних зборiв. 4. Спряму-
вати 81,85% чистого прибутку за 2014 рiк, що становить 4 860 255,00 грн. 
на виплату дивiдендiв власникам простих iменних акцiй ПАТ «ПОЛТАВ-
СЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ». Виплатити дивiденди за пiдсумками 

дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Затвердити суму дивiдендiв у розмiрi 
4  860 255,00 грн., що складає 81,85% вiд чистого прибутку пiдприємства 
за 2014 рiк; розмiр дивiдендiв у розрахунку на одну просту iменну акцiю 
Товариства становить 0,58 грн., що еквiвалентно 19,53% вiд номiнальної 
вартостi акцiї. Директору Товариства Басану Iгорю Леонiдовичу здiйснити 
повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, 
розмiр, порядок та строк їх виплати в порядку, передбаченому статутом 
Товариства з одночасним розмiщенням зазначеної iнформацiї на веб-
сайтi Товариства в мережi Iнтернет, забезпечити нарахування та виплату 
дивiдендiв в порядку, в строки, способом що визначенi рiшенням Нагля-
дової ради Товариства.

11.04.2017 проведено річні загальні збори. При прийняттi рiшення про 
скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв Наглядовою радою 
попередньо затверджено наступний проект порядку денного: 1.Обрання 
лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2.Затвердження порядку та способу 
засвiдчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 
3.Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборiв. 
4.Звiт Директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть То-
вариства за 2016 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк. При-
йняття рiшення за результатами розгляду звiту Директора Товариства 
про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. 5.Звiт 
Наглядової ради за 2016 рiк. Прийняття рiшення за результатами роз-
гляду звiту Наглядової ради за 2016 рiк. 6.Звiт та висновки Ревiзiйної 
комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2016 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi То-
вариства за 2016 рiк. 7.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товари-
ства за 2016 рiк. 8.Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на 
вчинення значного правочину мiж ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський алмазний iнструмент» (м. Бєлго-
род, РФ). 9.Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значного правочину мiж ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ» та HENAN KEESTAR TRADING CO., LTD (Чженчжоу, Ки-
тай). 10. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 
11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 12. Припинення повно-
важень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 13. Обрання членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. 14. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з ураху-
ванням вимог, передбачених законом. Прийняття рiшення щодо виплати 
дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 15. Об-
рання особи уповноваженої Товариством пiдписувати договори з члена-
ми Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. У встановлений законом термiн 
iнших пропозицiй щодо питань, включених до проекту порядку денного 
вiд акцiонерiв не надходило. Зазначенi питання були розглянутi на за-
гальних зборах. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрати 
лiчильну комiсiю в наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Черно-
вол Наталiя Миколаївна, Члени лiчильної комiсiї: Ануфрiєнко Iрина Ми-
колаївна, Грiнченко Анна Анатолiївна, Крещенко Леонiд Федотович, Па-
шолка Вiктор Григорович, Роман Тетяна Григорiвна, Стадник Людмила 
Миколаївна, Стоножко Сергiй Володимирович, Федосов Олександр 
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Володимирович.2.Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетеню 
для голосування на загальних зборах акцiонерiв шляхом його пiдписання 
головою реєстрацiйної комiсiї та проставлення печатки ПАТ «ПОЛТАВ-
СЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ».3. Затвердити наступний регламент 
зборiв: виступи, пропозицiї, довiдки до 10 хвилин по кожному питанню. 
Кожен iндивiдуальний виступ, пропозицiя, довiдка не бiльше 5 хвилин. 
Перерву провести по мiрi необхiдностi. Затвердити наступний порядок 
проведення зборiв: Обрати редакцiйну комiсiю у наступному складi: Че-
верденко Вiктор Олександрович, Гордiєнко Наталiя Вiталiївна. За про-
ханням акцiонерiв, якi не володiють українською мовою, проводити збо-
ри росiйською мовою. Питання доповiдачам та заяви про надання слова 
надавати тiльки в письмовiй формi секретарю Загальних 
зборiв.4.Затвердити Звiт Директора ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ» про фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства за 
2016 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк. 5.За-
твердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк. 6.Затвердити звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi То-
вариства за 2016 рiк. 7.Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства 
за 2016 рiк. 8.Попередньо надати згоду на вчинення значного правочину 
(ряду правочинiв) мiж ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ» 
та ТОВ «Полтавський алмазний iнструмент» ( м. Бєлгород, РФ) по 
поставцi продукцiї на сукупну суму, яка не перевищує 3 млн. 500 тис. 
доларiв США ( за офiцiйним курсом НБУ на день кожної поставки) 
термiном не бiльше одного року з дня прийняття рiшення загальними 
зборами акцiонерiв. 9.Попередньо надати згоду на вчинення значного 
правочину (ряду правочинiв) мiж ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ» та HENAN KEESTAR TRADING CO., LTD (Чженчжоу, Ки-
тай) по купiвлi сировини на сукупну суму, яка не перевищує 800 тис. 
доларiв США ( за офiцiйним курсом НБУ на день кожної поставки) 
термiном не бiльше одного року з дня прийняття рiшення загальними 
зборами акцiонерiв. 10.Припинити повноваження членiв Наглядової 
ради, обраних на загальних зборах акцiонерiв 11 квiтня 2017 року. 11. Об-
рати до складу Наглядової ради Товариства: 1. Лебедик Iгоря 
Валерiйовича, акцiонера ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ», фiзичну особу-пiдприємця, 2. Панкова Андрiя 
Анатолiйовича, представника акцiонера Лебедик Iгоря Валерiйовича, ди-
ректора ТОВ «Велтон. Телеком», 3. Семенець Iгоря Валерiйовича, пред-
ставника акцiонера Лебедик Iгоря Валерiйовича, директора ТОВ «Мiський 
центр нерухомостi», 4. Хоменко Марину Олександрiвну, акцiонера 
ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ», начальник вiддiлу 
органiзацiї продажiв Управлiння корпоративного банкiнгу Полтавської об-
ласної дирекцiї АБ «УКРГАЗБАНК» 5. Хоменко Володимира Олександро-
вича, представника акцiонера Хоменко Марини Олександрiвни, фiзичну 
особу-пiдприємця. 12. Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї, 
обраних на загальних зборах акцiонерiв 11 квiтня 2017 року. 13.Обрати 
до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства: 1. Єфiменко Вiкторiю Вiталiївну, 
директора ТОВ «Мiське агентство «Полтавська нерухомiсть», 2. Павлiй 
Оксану Валентинiвну, директора ТОВ «Полтавський аукцiонний центр», 
3. Щербак Едуарда Iгоровича, голову правлiння ПАТ «Веселка». 14. На 
даний час дивiденди за результатами фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2016 рiк не нараховувати та не виплачувати. 15. Уповно-
важити директора Товариства Басана Iгоря Леонiдовича пiдписати вiд 
iменi ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ» договори з чле-
нами Наглядової ради i членами Ревiзiйної комiсiї.

25.10.2017 проведено позачергові загальні збори. При прийняттi 
рiшення про скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв Нагля-
довою радою попередньо затверджено наступний проект порядку денно-
го: 1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2.Затвердження поряд-
ку та способу засвiдчення бюлетеню для голосування на загальних 
зборах акцiонерiв. 3.Затвердження регламенту та порядку проведення 
загальних зборiв. 4.Про змiну типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО на ПРИ-
ВАТНЕ, змiну найменування Товариства.5.Про внесення змiн до Статуту 
Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердження 
Статуту ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ» у новiй 
редакцiї. Надання повноважень на пiдписання Статуту Товариства у 
новiй редакцiї та вчинення всiх необхiдних дiй. 6.Про внесення змiн до 
внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення в новiй редакцiї та 
затвердження їх в новiй редакцiї. 7.Прийняття рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ» в процесi поточної 
господарської дiяльностi та надання повноважень посадовим особам на 
укладання таких правочинiв.У встановлений законом термiн iнших 
пропозицiй щодо питань, включених до проекту порядку денного вiд 
акцiонерiв не надходило. Зазначенi питання були розглянутi на загаль-
них зборах. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрати 
лiчильну комiсiю в наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Черно-
вол Наталiя Миколаївна, члени лiчильної комiсiї: Ануфрiєнко Iрина Мико-
лаївна, Грiнченко Анна Анатолiївна, Пашолка Вiктор Григорович, Роман 

Тетяна Григорiвна, Стадник Людмила Миколаївна, Стоножко Сергiй Во-
лодимирович, Федосов Олександр Володимирович. 2.Затвердити поря-
док та спосiб засвiдчення бюлетеню для голосування на загальних збо-
рах акцiонерiв шляхом його пiдписання головою реєстрацiйної комiсiї та 
проставлення печатки ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ». 
3. Затвердити наступний регламент зборiв: виступи, пропозицiї, довiдки 
до 10 хвилин по кожному питанню. Кожен iндивiдуальний виступ, 
пропозицiя, довiдка не бiльше 5 хвилин. Перерву провести по мiрi 
необхiдностi. Затвердити наступний порядок проведення зборiв: Обрати 
редакцiйну комiсiю у наступному складi: Чеверденко Вiктор Олександро-
вич, Гордiєнко Наталiя Вiталiївна. Питання доповiдачам та заяви про на-
дання слова надавати тiльки в письмовiй формi секретарю Загальних 
зборiв. 4.В зв'язку зi змiнами в законодавствi вiдносно дiяльностi 
акцiонерних товариств змiнити тип Товариства з ПУБЛIЧНОГО на ПРИ-
ВАТНЕ, змiнити повне найменування Товариства з ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВ-
СЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ», змiнити повне найменування Това-
риства на росiйськiй мовi з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» на ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ», змiнити 
повне найменування Товариства на англiйськiй мовi з PUBLIC JOINT 
STOCK COMPANY «POLTAVA DIAMOND TOOLS» на PRIVATE JOINT 
STOCK COMPANY «POLTAVA DIAMOND TOOLS», змiнити скорочене на-
йменування Товариства з ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ» на ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ», 
змiнити скорочене найменування Товариства на росiйськiй мовi з 
ПАО  «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» на ЧАО «ПОЛТАВ-
СКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ», змiнити скорочене найменування 
Товариства на англiйськiй мовi з PJSC «POLTAVA DIAMOND TOOLS» на 
PrJSC «POLTAVA DIAMOND TOOLS». 5.З метою приведення у 
вiдповiднiсть до чинного законодавства внести змiни до Статуту Товари-
ства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердити Статут 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛ-
МАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ» у новiй редакцiї. Уповноважити Голову загаль-
них зборiв акцiонерiв Басан Iгоря Леонiдовича та секретаря загальних 
зборiв акцiонерiв Дорошенка Валентина Володимировича на пiдписання 
Статуту ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ» у новiй 
редакцiї, уповноважити директора ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ» Басан Iгоря Леонiдовича на вчинення всiх необхiдних дiй 
для проведення процедури державної реєстрацiї змiн в установчi доку-
менти Товариства та дiй по переоформленню документiв в органах дер-
жавної реєстрацiї, статистики, фiскальних органах, НКЦПФР та iнших 
державних i громадських установах. Уповноважити директора 
ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ» Басан Iгоря 
Леонiдовича оформити вiдповiднi документи i виконати всi необхiднi дiї 
для внесення змiн до єдиного державного реєстру юридичних осiб 
Росiйської Федерацiї вiдносно Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Полтавський алмазний iнструмент», мiсто Бєлгород, Росiйської 
Федерацiї. 6.З метою приведення у вiдповiднiсть до чинного законодав-
ства внести змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Поло-
ження про Директора, Положення про Наглядову раду, Положення про 
Ревiзiйну комiсiю, Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з 
iнформацiєю шляхом викладення в новiй редакцiї та затвердити їх в 
новiй редакцiї. 7. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ПОЛТАВ-
СЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ» значних правочинiв (за рiшенням На-
глядової ради Товариства та на умовах визначених Наглядовою радою 
Товариства) щодо продажу Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Торговий дiм «Полтавський алмазний iнструмент» нерухомого майна, 
земельних дiлянок, обладнання, транспортних засобiв, торгового знаку, 
залишкiв продукцiї, залишкiв сировини на складах, на сукупну суму, яка 
не перевищує 100 000 000,00 грн. протягом не бiльш як одного року з дня 
прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв. Попередньо 
надати згоду на вчинення ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ» значних правочинiв (за рiшенням Наглядової ради Това-
риства та на умовах визначених Наглядовою радою Товариства) щодо 
отримання позик та кредитiв (як в нацiональнiй валютi так i в iноземнiй 
валютi - євро, долари, рублi), передачу в заставу, iпотеку рухомого та 
нерухомого майна Товариства в розмiрi не бiльше суми еквiвалентної 
100 000 000,00 грн. протягом не бiльш як одного року з дня прийняття 
даного рiшення загальними зборами акцiонерiв. Гранична сукупна 
вартiсть правочинiв 200 000 000,00 грн. Уповноважити директора 
ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ» на пiдписання даних 
значних правочинiв на визначених Наглядовою радою Товариства умо-
вах та пiдписання iнших документiв, необхiдних для виконання цих 
правочинiв.

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення про виплату дивідендів не приймалось.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «МIОРИТМ»
2. Код за ЄДРПОУ: 13678086
3. Місцезнаходження: 01033 м.Київ, вул.Жилянська, 31
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-287-12-96, 289-97-02
5. Електронна поштова адреса: mioritm@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://mioritm.emitents.net.ua/
files/13678086_da1733cbe2523601e01e63f967c4f6df.pdf

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
25.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» (про-

токол №23 вiд 25.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду 
голови правління Дочинця Вiталiя Володимировича. Підстава такого рі-
шення: припинення повноважень попередноьго складу правління. Строк, 
на який обрано: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п»яти років: директор, юрист. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного роз-
криття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента: правління було обрано в повному 
складі.

25.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» (про-
токол №23 вiд 25.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повно-
важення члена правління Мозоль Євгенiя Петровича. Підстава такого 
рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» (прото-
кол №23 вiд 25.04.2018р.). Перебував на посаді: з 28.04.2015р. Розмір 
пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхід-
на для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з 
конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були при-
пинені повноваження правління в повному складі.

25.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» (про-
токол №23 вiд 25.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повно-
важення члена правління Реденського Олексiя Аврамовича. Підстава 
такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» 
(протокол №23 вiд 25.04.2018р.). Перебував на посаді: з 28.04.2015р. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка 
необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи 
з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були 
припинені повноваження правління в повному складі.

25.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» (прото-
кол №23 вiд 25.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду голо-
ви правління Дочинець Вiталiя Володимировича. Підстава такого рішен-
ня: припинення повноважень попередноьго складу правління. Строк, на 
який обрано: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п»яти років: директор, юрист. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. До-
даткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інфор-
мації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: правління було обрано в повному складі.

25.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» (прото-
кол №23 вiд 25.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду члена 
правління Мозоля Євгенiя Петровича. Підстава такого рішення: припинен-
ня повноважень попереднього складу правління. Строк, на який обрано: 
на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти років: 
директор, голова правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. До-
даткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інфор-
мації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: правління було обрано в повному складі.

25.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» (про-
токол №23 вiд 25.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду 

члена правління Реденського Олексiя Аврамовича. Підстава такого рі-
шення: припинення повноважень попереднього складу правління. Строк, 
на який обрано: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п»яти років: заступник начальника відділу. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точ-
ного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов 
фінансово-господарської діяльності емітента: правління було обрано в 
повному складі.

25.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» (про-
токол №23 вiд 25.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повно-
важення голови наглядової ради Костржевського Дениса Борисовича. 
Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «МІО-
РИТМ» (протокол №23 вiд 25.04.2018р.). Перебував на посаді: з 
28.04.2015р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсо-
тках) - 16,8027%. Посадова особа не є: незалежним директором, пред-
ставником групи акцiонерiв, представником акцiонера. Посадова особа є 
акцiонером товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додат-
кова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інфор-
мації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської ді-
яльності емітента: були припинені повноваження наглядової ради в 
повному складі.

25.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» (про-
токол №23 вiд 25.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повно-
важення члена наглядової ради Гордiєнко Артура Вiкторовича. Підстава 
такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» 
(протокол №23 вiд 25.04.2018р.). Перебував на посаді: з 28.04.2015р. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. 
Посадова особа не є: незалежним директором, представником групи 
акцiонерiв, акцiонером товариства. Є представником акціонера. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхід-
на для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з 
конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були при-
пинені повноваження наглядової ради в повному складі.

25.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» (про-
токол №23 вiд 25.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повно-
важення члена наглядової ради Мороз Ольги Валерiївни. Підстава тако-
го рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» 
(протокол №23 вiд 25.04.2018р.). Перебувала на посаді: з 28.04.2015р. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,0277%. 
Посадова особа не є: незалежним директором, представником групи 
акцiонерiв, представником акцiонера. Посадова особа є акцiонером то-
вариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інфор-
мація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, 
виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітен-
та: були припинені повноваження наглядової ради в повному складі.

25.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» (про-
токол №23 вiд 25.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду 
члена наглядової ради Костржевського Дениса Борисовича. Підстава та-
кого рішення: припинення повноважень попереднього складу наглядової 
ради. Строк, на який обрано: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п»яти років: радник генерального директора. Посадо-
ва особа не є: незалежним директором, представником групи акцiонерiв, 
представником акцiонера. Посадова особа є акцiонером товариства. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 16,8027%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка 
необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи 
з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: нагля-
дова рада була обрана в повному складі.

25.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» (про-
токол №23 вiд 25.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду 
члена наглядової ради Гордiєнко Артура Вiкторовича. Підстава такого 
рішення: припинення повноважень попереднього складу наглядової 
ради. Строк, на який обрано: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п»яти років: заступник директора з правових питань, 
директор. Посадова особа не є: незалежним директором, представни-
ком групи акцiонерiв, акцiонером товариства. Є представником акціоне-
ра. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка 
необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи 

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МIОРИТМ»
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Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ «Херсонгаз» за 2017 рік.
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за єДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Херсонгаз», 03355353, м. Херсон, Поповича, 3 , 73036 тел. (0552) 32-76-21

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

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

4. Найменування, код за єДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора  фізичної особи  підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: ТОВ незалежна аудиторська фiрма «Прiоритет», 14124964

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент  акціонерне товариство): 

У 2017 році Загальні збори акціонерів були скликані тричі, а саме:
- 31.03.2017 року об 11.00 за адресою м. Херсон, вул. Поповича, буд. 3 у 

примiщенi актової зали були скликані черговi рiчнi загальнi збори акцiонерiв 

ПАТ «Херсонгаз» для пiдведення пiдсумкiв фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 

Затверджений порядок денний рiчних загальних зборiв: 
1. Про обрання секретаря, лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв 

та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
2. Про звiт Голови правлiння ПАТ «Херсонгаз» за результатами 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2016 роцi та основнi на-
прямки розвитку Товариства у 2017 роцi.

3. Про звiт Голови Наглядової Ради ПАТ «Херсонгаз» за 2016 рiк.
4. Про розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Херсонгаз» про 

перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк.
5. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.
6. Про розподiл прибутку та збиткiв товариства за 2016 рiк.
7. Про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за результатами роботи 

у 2016 роцi та способу їх виплати.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв в частинi укладання 

договорiв, якi можуть вчиняться товариством протягом 2017-2018 рр. у ходi 

з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: нагля-
дова рада була обрана в повному складі.

25.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» (про-
токол №23 вiд 25.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду 
члена наглядової ради Мороз Ольгу Валерiївну. Підстава такого рішен-
ня: припинення повноважень попереднього складу наглядової ради. 
Строк, на який обрано: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п»яти років: завідувач бізнес залу. Посадова особа не є: 
незалежним директором, представником групи акцiонерiв, представни-
ком акцiонера. Посадова особа є акцiонером товариства. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,0277%. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для 
повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних 
умов фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада була 
обрана в повному складі.

25.04.2018р. на засіданні наглядової ради ПАТ «МІОРИТМ» (прото-
кол №52 вiд 25.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду голо-
ви наглядової ради Костржевського Дениса Борисовича. Підстава такого 
рішення: обрання нового складу наглядової ради. Строк, на який обрано: 
до переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п»яти років: радник генерального директора. Розмір пакета акцій емітен-
та, які належать особі (у відсотках) - 16,8027%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точ-
ного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов 
фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада була об-
рана в повному складі.

25.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» (про-
токол №23 вiд 25.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повно-
важення голови ревізійної комісії Реденської Ганни Олексiївна. Підстава 
такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» 
(протокол №23 вiд 25.04.2018р.). Перебувала на посаді: з 25.04.2017р. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,0277%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка 
необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи 
з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були 
припинені повноваження ревізійної комісії в повному складі.

25.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» (прото-
кол №23 вiд 25.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повнова-
ження члена ревізійної комісії Петечела Михайла Васильовича. Підстава 
такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» 
(протокол №23 вiд 25.04.2018р.). Перебував на посаді: з 25.04.2017р. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необ-
хідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з кон-
кретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припи-
нені повноваження ревізійної комісії в повному складі.

25.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» (про-
токол №23 вiд 25.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повно-
важення члена ревізійної комісії Савiної Олесі Володимирiвни. Підстава 
такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» 
(протокол №23 вiд 25.04.2018р.). Перебував на посаді: з 25.04.2017р. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди 

на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка 
необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи 
з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були 
припинені повноваження ревізійної комісії в повному складі.

25.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» (про-
токол №23 вiд 25.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду 
члена ревізійної комісії Реденську Ганну Олексiївну. Підстава такого рі-
шення: припинення повноважень попереднього складу ревізійної комісії. 
Строк, на який обрано: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п»яти років: директор, заступник фінансового директора, 
заступник директора. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у 
відсотках) - 0,0277%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додат-
кова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інфор-
мації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської ді-
яльності емітента: ревізійна комісія була обрана в повному складі.

25.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» (прото-
кол №23 вiд 25.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду чле-
на ревізійної комісії Петечел Михайла Васильовича Підстава такого рі-
шення: припинення повноважень попереднього складу ревізійної комісії. 
Строк, на який обрано: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п»яти років: юрист. Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать особі (у відсотках) - 0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття 
інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: ревізійна комісія була обрана в повному складі.

25.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПАТ «МІОРИТМ» (про-
токол №23 вiд 25.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду 
члена ревізійної комісії Савiну Олесю Володимирiвну. Підстава такого 
рішення: припинення повноважень попереднього складу ревізійної комі-
сії. Строк, на який обрано: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п»яти років: помічник керівника. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного 
і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов 
фінансово-господарської діяльності емітента: ревізійна комісія була об-
рана в повному складі.

25.04.2018р. на засіданні ревізійної комісії ПАТ «МІОРИТМ» (прото-
кол №7 вiд 25.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду голо-
ви ревізійної комісії Реденську Ганну Олексiївну. Підстава такого рішен-
ня: обрання нового складу ревізійної комісії. Строк, на який обрано: до 
переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п»яти років: директор, заступник фінансового директора, заступник ди-
ректора. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 
0,0277%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інфор-
мація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, 
виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітен-
та: ревізійна комісія була обрана в повному складі.

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  Дочинець В. В.
25.04.2018

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНГАЗ»
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поточної господарської дiяльностi, на суму понад 25 % вартостi активiв за 
даними останньої фiнансової звiтностi товариства.

9. Про внесення змiн до Статуту ПАТ «Херсонгаз».
10. Про припинення повноважень членiв Наглядової Ради.
11. Про обрання кiлькiсного та персонального складу членiв Наглядової 

Ради Товариства. 
12. Про затвердження умов цивiльно – правових або трудових договорiв, 

що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення 
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради товариства.

13. Про встановлення заходiв в економiчнiй дiяльностi товариства для 
виконання Правлiнням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 роцi. 

14. Про забезпечення ПАТ «Херсонгаз» в 2017 роцi виконання 
iнвестицiйних програм, якi схвалюються щороку в установленому порядку 
Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг.

15. Про встановлення заходiв у соцiальнiй дiяльностi товариства для 
виконання Правлiнням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 роцi.

16. Про встановлення заходiв у сферi захисту прав та iнтересiв 
споживачiв газу для виконання Правлiнням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 роцi.

17. Про встановлення заходiв у природоохороннiй дiяльностi товариства 
для виконання Правлiнням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 роцi. 

18. Про встановлення заходiв у сферi корпоративних вiдносин та розпо-
рядження майном товариства для виконання Правлiнням ПАТ «Херсонгаз» 
в 2017 роцi.

За результатами реєстрацiї акцiонерiв, кворуму не досягнуто, а отже 
рiчнi загальнi збори були визнанi не правомочними з прийняття рiшень за-
твердженого порядку денного та такими що не вiдбулися.

- 02.06.2017 року об 11.00 за адресою м. Херсон, вул. Поповича, буд. 3 у 
примiщенi актової зали вiдбулись черговi рiчнi загальнi збори акцiонерiв 
ПАТ «Херсонгаз» для пiдведення пiдсумкiв фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 

Затверджений порядок денний рiчних загальних зборiв: 
1. Про обрання секретаря, лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв 

та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
2. Про звiт Голови правлiння ПАТ «Херсонгаз» за результатами 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2016 роцi та основнi на-
прямки розвитку Товариства у 2017 роцi.

3. Про звiт Голови Наглядової Ради ПАТ «Херсонгаз» за 2016 рiк.
4. Про розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Херсонгаз» про 

перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк.
5. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.
6. Про розподiл прибутку та збиткiв товариства за 2016 рiк.
7. Про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за результатами роботи 

у 2016 роцi та способу їх виплати.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв в 

частинi укладання договорiв, якi можуть вчиняться товариством у ходi по-
точної господарської дiяльностi, на суму понад 25 % вартостi активiв за да-
ними останньої фiнансової звiтностi товариства.

9. Про внесення змiн до Статуту та внутрiшнiх положень Товариства.
10.Про припинення повноважень членiв Наглядової Ради.
11.Про обрання кiлькiсного та персонального складу членiв Наглядової 

Ради Товариства. 
12.Про затвердження умов цивiльно – правових або трудових договорiв, 

що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення 
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради товариства.

13. Про встановлення заходiв в економiчнiй дiяльностi товариства для 
виконання Правлiнням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 роцi. 

14. Про забезпечення ПАТ «Херсонгаз» в 2017 роцi виконання 
iнвестицiйних програм, якi схвалюються щороку в установленому порядку 
Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг.

15. Про встановлення заходiв у соцiальнiй дiяльностi товариства для 
виконання Правлiнням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 роцi.

16. Про встановлення заходiв у сферi захисту прав та iнтересiв 
споживачiв газу для виконання Правлiнням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 роцi.

17. Про встановлення заходiв у природоохороннiй дiяльностi товариства 
для виконання Правлiнням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 роцi. 

18. Про встановлення заходiв у сферi корпоративних вiдносин та розпо-
рядження майном товариства для виконання Правлiнням ПАТ «Херсонгаз» 
в 2017 роцi.

За результатами реєстрацiї акцiонерiв, кворум досягнуто, а отже загальнi 
збори були визнанi правомочними з прийняття рiшень затвердженого по-
рядку денного.

- 11.10.2017 року об 11.00 за адресою м. Херсон, вул. Поповича, буд. 3 у 
примiщенi актової зали були скликані позачерговi загальнi збори акцiонерiв 
ПАТ «Херсонгаз»

Затверджений порядок дений позачергових загальних зборiв:
1. Про обрання секретаря, лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв 

та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.

2. Про змiну типу та найменування Товариства.
3. Про внесення змiн до Статуту та внутрiшнiх положень Товариства.
За результатами реєстрацiї акцiонерiв, кворуму не досягнуто, а отже 

позачерговi загальнi збори були визнанi не правомочними з прийняття 
рiшень затвердженого порядку денного та такими що не вiдбулися.

6. Інформація про дивіденди: 
За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, що 
передував звітному

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привіле-
йовани-

ми 
акціями

за простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 - 9146079.38 -

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

0 - 0.06200960903 -

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 - 1583038.83 -

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

- - 20.06.2017 -

Дата виплати 
дивідендів

- - 01.07.2017 -

Опис На річних Загальних зборах акціонерів, які відбулись 
02.06.2017 було прийнято рішення про виплату дивіден-
дів акціонерам за результатами роботи ПАТ «Херсон-
газ» у 2016 р., встановлено розмір та спосіб їх виплати. 
На засіданні Наглядової ради 02.06.2017 було затвер-
джено дату складання переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати.

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн)
Найменування показника Фінансова звітність Консолідована 

фінансова звітність
Період

звітний попере-
дній

звітний попере-
дній

Усього активів 394 792 392 244 1 097 398 844 736
Основні засоби 296 406 300 819 301 995 305 607
Довгострокові фінансові 
інвестиції

9 882 9 882 - -

Запаси 3 713 4 724 11 305 9 101
Сумарна дебіторська 
заборгованість

57 697 61 899 656 366 447 999

Грошові кошти та їх 
еквівалент

7 075 6 566 13 496 13 893

Власний капітал 45 771 59 426 54 987 65 682
Статутний капітал 7 375 7 375 7 375 7 375
Нерозподілений прибуток 38 396 52 051 47 612 58 307
Довгострокові 
зобов’язання

215 836 221 585 215 836 221 585

Поточні зобов’язання 133 185 111 233 826 575 557 469
Чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію (грн.)

-0,03057 0.13506 -0,0105 0.15501

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

-0,03057 - - -

Середньорічна кількість 
простих акцій (шт.)

147494550 147494550 147494550 147494550

Цінні 
папери 
власних 
випусків, 
викуплені 
протягом 
звітного 
періоду

загальна 
номінальна 
вартість

- - - -

у відсотках 
від статутного 
капіталу

- - - -

Загальна сума коштів, ви-
трачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- - - -

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомлені.
Голова правління  А.Г.Зангієв 
 25.04.2018 р.
 (дата)
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
«Концерн Галнафтогаз»

2. Код за ЄДРПОУ 31729918
3. Місцезнаходження 04070, мiсто Київ, вул. Набережно-

Хрещатицька, будинок 15-17/18
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+380443905770 +380443905770

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

http://www.okko.ua/

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

II. Текст повідомлення
25.04.2018р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнаф-

тогаз» (ПРОТОКОЛ №01/18 вiд 25.04.2018р.) прийнято рiшення, у 
зв'язку iз вимогами чинного законодавства, з 25.04.2018р. припинити 
повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 
Антонова Вiталiя Борисовича (паспорт серiї КА №125794, виданий 
Стрийським МВ УМВС України у Львiвськiй областi 07.03.1996р.), част-
ка у статутному капiталi ПАТ «Концерн Галнафтогаз» - 0,00000001%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пе-
ребував на посадi Голови Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафто-
газ» з 19.04.2012 року.

25.04.2018р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнаф-
тогаз» (ПРОТОКОЛ №01/18 вiд 25.04.2018р.) прийнято рiшення, у 
зв'язку iз вимогами чинного законодавства, з 25.04.2018р. припинити 
повноваження Члена Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 
Даниляка Василя Валерiйовича (паспорт серiї КВ №386991, виданий 
Стрийським МВ УМВС України у Львiвськiй областi 24.03.2000р.), част-
ка в статутному капiталi ПАТ «Концерн Галнафтогаз» - 0.00000001%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пе-
ребував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафто-
газ» з 19.04.2012р.

25.04.2018р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнаф-
тогаз» (ПРОТОКОЛ №01/18 вiд 25.04.2018р.) прийнято рiшення, у 
зв'язку iз вимогами чинного законодавства, з 25.04.2018р. припинити 
повноваження Члена Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 
Гегедиша Олександра Мигальовича (паспорт серiї ВР, №290954, ви-
даний Мукачiвським МВ УМВС України у Закарпатськiй областi 
16.08.2007 року) частка у статутному капiталi ПАТ «Концерн Галнаф-
тогаз» - 0.00000001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Перебував на посадi Члена Наглядової ради 
ПАТ «Концерн Галнафтогаз» з 19.04.2012р.

25.04.2018р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнаф-
тогаз» (ПРОТОКОЛ №01/18 вiд 25.04.2018р.) прийнято рiшення, у 
зв'язку iз вимогами чинного законодавства, з 25.04.2018р. припинити 
повноваження Члена Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 
Кучабського Юрiя Любомировича (паспорт серiї КВ, №176709, вида-
ний Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл. 25.07.1999 року) 
частка у статутному капiталi ПАТ «Концерн Галнафтогаз» - 0,1021%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пе-
ребував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафто-
газ» з 19.04.2012р.

25.04.2018р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнаф-
тогаз» (ПРОТОКОЛ №01/18 вiд 25.04.2018р.) прийнято рiшення, у 
зв'язку iз вимогами чинного законодавства, з 25.04.2018р. припинити 
повноваження Члена Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 
Паська Олега Васильовича (паспорт серiї КС, №063798, виданий 
Залiзничним РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 12.11.2002 року) 
частка у статутному капiталi ПАТ «Концерн Галнафтогаз» - 0,0063%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пе-
ребував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафто-
газ» з 19.04.2012р.

25.04.2018р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнаф-
тогаз» (ПРОТОКОЛ №01/18 вiд 25.04.2018р.) прийнято рiшення з 
25.04.2018р. обрати членом Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнаф-
тогаз», а Наглядовою радою ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (ПРОТО-
КОЛ №09/18 вiд 25.04.2018р.) - Головою Наглядової ради ПАТ «Кон-
церн Галнафтогаз» Антонова Вiталiя Борисовича (паспорт серiї 
КА №125794, виданий Стрийським МВ УМВС України у Львiвськiй 
областi 07.03.1996р.). Особа є акцiонером Товариства, частка у ста-
тутному капiталi ПАТ «Концерн Галнафтогаз» - 0,00000001%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу об-
рано на строк до наступних рiчних загальних зборiв Товариства. До 
призначення особа обiймала наступнi посади: Голова Наглядової 
ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз», член Наглядової ради ПАТ «Кон-
церн Хлiбпром», Голова Наглядової ради ПАТ «Страхова компанiя 
Унiверсальна».

25.04.2018р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнаф-
тогаз» (ПРОТОКОЛ №01/18 вiд 25.04.2018р.) прийнято рiшення з 
25.04.2018р. обрати членом Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнаф-
тогаз» Даниляка Василя Валерiйовича (паспорт серiї КВ №386991, ви-
даний Стрийським МВ УМВС України у Львiвськiй областi 24.03.2000р.). 
Особа є акцiонером Товариства, частка у статутному капiталi 
ПАТ «Концерн Галнафтогаз» - 0,00000001%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на строк до 
наступних рiчних загальних зборiв Товариства. До призначення особа 
обiймала наступнi посади: член Наглядової ради ПАТ «Концерн Гал-
нафтогаз», член Наглядової ради ПАТ «Концерн Хлiбпром», член На-
глядової ради ПАТ «Страхова компанiя Унiверсальна», директор 
ТОВ  «Унiверсальна iнвестицiйна група».

25.04.2018р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнаф-
тогаз» (ПРОТОКОЛ №01/18 вiд 25.04.2018р.) прийнято рiшення з 
25.04.2018р. обрати членом Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнаф-
тогаз» Гегедиша Олександра Мигальовича (паспорт серiї ВР, №290954, 
виданий Мукачiвським МВ УМВС України у Закарпатськiй областi 
16.08.2007 року). Особа є акцiонером Товариства, частка у статутному 
капiталi ПАТ «Концерн Галнафтогаз» - 0,00000001%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на 
строк до наступних рiчних загальних зборiв Товариства. До призна-
чення особа обiймала наступнi посади: член Наглядової ради 
ПАТ «Концерн Галнафтогаз».

25.04.2018р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнаф-
тогаз» (ПРОТОКОЛ №01/18 вiд 25.04.2018р.) прийнято рiшення з 
25.04.2018р. обрати членом Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнаф-
тогаз» Кучабського Юрiя Любомировича (паспорт серiї КВ, №176709, 
виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл. 
25.07.1999 року). Особа є акцiонером Товариства, частка у статутному 
капiталi ПАТ «Концерн Галнафтогаз» - 0,1021%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на 
строк до наступних рiчних загальних зборiв Товариства. До призна-
чення особа обiймала наступнi посади: член Наглядової ради 
ПАТ «Концерн Галнафтогаз», директор ПП «ОККО-НАФТОПРОДУКТ».

25.04.2018р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнаф-
тогаз» (ПРОТОКОЛ №01/18 вiд 25.04.2018р.) прийнято рiшення з 
25.04.2018р. обрати членом Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнаф-
тогаз» Паська Олега Васильовича (паспорт серiї КС, №063798, вида-
ний Залiзничним РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 
12.11.2002 року). Особа є акцiонером Товариства, частка у статутному 
капiталi ПАТ «Концерн Галнафтогаз» - 0,0063%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на 
строк до наступних рiчних загальних зборiв Товариства. До призна-
чення особа обiймала наступнi посади: член Наглядової ради 
ПАТ «Концерн Галнафтогаз», член Наглядової ради ПАТ «Концерн 
Хлiбпром».

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 Купибiда Назар Iванович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівни-

ка)
М.П. 25.04.2018

(дата)

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ»
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ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 

«ОДЕСКАБЕЛЬ»
Річна інформація емітента (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, 

місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне 
товариство «Одеський кабельний завод «Одескабель», 05758730, 65013, 
Одеська обл., м. Одеса, Миколаївська дорога 144 (048) 7161665

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://05758730.smida.gov.ua/

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи - підприємця, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА 
ФIРМА «ГРАНТЬЕ» у виглядi ТОВ, 21026423

5. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори відбулись 
14.04.2017р.

Перелік питань порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Розгляд звіту Генерального директора 

Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Гене-
рального директора Товариства. 3. Розгляд звіту наглядової ради Товари-
ства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту нагля-
дової ради Товариства. 4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016р. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016р. 6. Затвердження умов 
цивільно-правових договорів та встановлення розміру винагороди з чле-
нами наглядової ради Товариства. 7. Обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради 
від імені Товариства. 8. Обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня Статуту Товариства. 9. Прийняття рішення про припинення повнова-
жень членів наглядової ради Товариства. 10. Внесення змін до Статуту 
Товариства. 11. Обрання членів наглядової ради Товариства

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного акцiонерами не нада-
валось.

6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів за ре-
зультатами звітного та попереднього років не приймалось. 

Генеральний директор ПАТ «Одескабель»  Іоргачов Д.В.

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБIНАТ СИЛIКАТНИХ 

ВИРОБIВ»
Річна інформація емітента цінних паперів 

 за 2017 рік
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«Житомирський комбiнат силiкатних виробiв», ідентифікаційний код юри-
дичної особи 00290676, місцезнаходження 10019, м. Житомир вул. Про-
мислова буд. 10, міжміський код і телефон емітента 0412 519230.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018 р. 

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

4.Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансо-
вої звітності Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», іден-
тифікаційний код юридичної особи 31133478. 

5.Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв 
були проведені 25.04.2017 р. Перелік питань, що розглядалися на загаль-
них зборах: 1.Обрання членів лічильної комісії. 2.Обрання секретаря за-
гальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних 
зборів. 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого ко-
мітету (Правління) за 2016 рік, звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту Ре-
візійної комісії за 2016 рік. 4.Затвердження висновків Ревізійної комісії за 
2016 рік. 5.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 6.Розподіл 
прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 
2016 році. 7.Прийняття рішення про припинення повноважень голови і 
членів Наглядової ради Товариства. 8.Про визначення строку повнова-
жень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укла-
датимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру 
їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради. 9.Обрання членів Наглядової ради 
Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку 
денного зборів, відсутні. З усіх питань, що розглядалися на загальних збо-
рах акціонерів, були прийняті рішення. 

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

Голова правлiння ____________ Онопрiєнко Валерiй Васильович

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-
ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
Публічне акцiонерне товариство «Львiвське автотранспортне 
пiдприємство 14630», 03114744, вул. Городницька, 47, м. Львiв, 
Шевченкiвський, Львівська, 79019, 032-252-11-82

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: atp14630.lviv.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: Господарське товариство з 

обмеженою відповідальністю, аудиторська фірма «УкрЗахідАудит», 
20833340

5. Інформація про загальні збори: 27.04.2017, чергові, Порядок 
денний: 1. Обрання головуючого, секретаря зборів, членів лічильної 
комісії. 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.3. Звіт Наглядової ради про її роботу у 2016 році. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.4. Звіт Ревізійної 
комісії про її роботу у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.5. Затвердження річної фінансової звітності за 
2016 рік. Розподіл прибутку та збитків Товариства.6. Обрання голо-
ви та членів Наглядової ради Товариства. 

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

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

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство «Кохавинська паперова фабрика», 22351935, 
вул. Коновальця, 6, с.м.т. Гнiздичiв, Жидачiвський, Львівська, 81740, 
(03239) 48-348

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018.

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: ТзОВ «Алекс - Аудит», 30583923

5. Інформація про загальні збори:25.03.2017, чергові. Порядок ден-
ний: 1.Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних 
зборів акціонерів товариства, затвердження регламенту роботи збо-

рів. 2.Звіт голови правління про результати фінансово-господарської 
діяльності товариства за 2016 рік. 3.Звіт Наглядової ради товариства 
за 2016 рік. 4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу това-
риства за 2016 р. 5.Розподіл прибутку за результатами діяльності то-
вариства за 2016 рік. 6.Про нарахування та виплату дивідендів за під-
сумками роботи товариства у 2016 р. 7.Про основні напрями 
діяльності (бізнес-план) та план розподілу прибутку товариства на 
2017рік. 8.Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства. 
9.Про обрання голови та членів правління Товариства. 10. Про затвер-
дження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради 
Товариства. 11.Про внесення змін та доповнень до статуту товари-
ства.

Інформація про дивіденди за результатами звітного періоду
Сума нарахованих дивідендів, грн.- 5000000; Сума виплачених/пе-

рерахованих дивідендів, грн. - 4632345,98; Дата складення переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів - 15.05.2017.

ПУБЛІчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЛЬВIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИєМСТВО 14630»

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОХАВИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР’єР»

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Ямпільський кар'єр», місцезнаходження 24500, Вінницька обл., м. Ям-
піль, вул. М. Козачинського 4, код за ЄДРПОУ 03567492, міжміський код та 
телефон (04336) 2-14-86.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію –http://www.03567492.pat.ua

4. Аудитор: Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ 
«РЕЙТИНГ-АУДИТ»» ЄДРПОУ 30687076. 

5. Інформація про загальні збори.Чергові загальні збори акціонерів то-
вариства відбулися 28.03.2017 року, кворум 100%. Порядок денний: 1. Об-
рання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв.2. При-
йняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв, 
обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування 
на зборах.3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Това-
риства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.4. Звiт 
та висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора.5. Звiт На-
глядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.6. Затвер-
дження рiчного звiту товариства за 2016 рiк.7. Про розподiл прибутку (по-
криття збитку) за 2016 рiк.8. Прийняття рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством 
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.

Пропозицій до порядку денного не надходило.По всім питанням по-
рядку денного схвалені рішення. Рішеннями загальних зборів затвердили 
звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 рiк. Визна-
ли роботу директора задовiльною. Затвердили звiт i висновки Ревiзора. 
Визнали роботу Ревiзора задовiльною. Затвердили звiт Наглядової ради. 
Визнали роботу Наглядової ради задовiльною. Затвердили рiчний звiт то-
вариства за 2016 рiк. Прибуток, отриманий товариством в 2016 роцi на-
правити на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та 
соцiальної сфери. Затвердили попереднє схвалення значних правочинів.. 
Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.

6. Інформація про дивіденди.Дивіденди не виплачувались. 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «МАЛА МЕХАНIЗАЦIЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента І.За-
гальні відомості 1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МАЛА МЕХАНIЗАЦIЯ», 2.Код за ЄДРПОУ: 05424414,  
3.Місцезнаходження 18036, м.Черкаси, вул.Будiндустрiї,11, 4.Міжміський 
код, телефон та факс: (0472) 72-02-12 72-02-12, 5.Електронна поштова 
адреса: 05424414@at24.com.ua, 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  
http://mm.at24.com.ua/, 7. Відомості про прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів 

ІІ.Текст повідомлення:Загальними зборами акцiонерiв (протокол 
№ 1/18 вiд 23.04.2018р., прийняте рiшення про надання попередньої зго-
ди (схвалення) на укладання Товариством значних правочинiв, предме-
том (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (креди-
тів/позик, прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або 
одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна 
(майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших до-
говорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Това-
риства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; договорів 
купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення 
права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів по-
ставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, екс-
портних та імпортних договорів, надання послуг Товариством. 

Вартiсть активiв емiтента 172 тис.грн.
Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв 6 000 тис.грн. 
Спiввiдношення 3488,37 % 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 152 645.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних 

зборах: 152 645. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

152 645. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 0. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не 

передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi. 
ІІІ.Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством: Директор Козлов С.Д.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СУВЕНIР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітентаI. Загаль-
ні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СУВЕНIР» 2. Код за ЄДРПОУ 02970406 3. Місцезнахо-
дження 02093, м.Київ , Бориспiльська,30 4. Міжміський код, телефон та 
факс 0445072148 0445072148 5. Електронна поштова адреса 02970406@
at24.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації souvenir.at24.com.ua 7. Вид 
особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів II. Текст повідомлення За-
гальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/18 вiд 20.04.2018року при-
йняте рiшення про надання попередньої згоди (схвалення) на укладання 
Товариством значних правочинiв, предметом (характером) яких є: одер-
жання Товариством грошових коштiв (кредитiв/позик, прийняття грошових 
зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших 
банкiвських продуктiв/послуг; передача майна (майнових прав) Товари-
ства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення ви-
конання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпе-
чення зобов’язань будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлi-продажу майна 
(в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або пере-
ведення боргу, оренди та лiзингу; договорiв поставки, дилерських 
договорiв, купiвлi-продажу, агентських договорiв, експортних та iмпортних 
договорiв, надання послуг Товариством. 

Вартiсть активiв емiтента 1835 тис.грн.
Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв 6000 тис.грн. 
Спiввiдношення 327 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 193 330; 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних 

зборах: 985 806.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

985 806. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 0. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не 

передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi. III. Під-
пис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Директор Бойко Сергiй Вячеславович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента I. Загальні 
відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ВАНТАЖНИЙ ПАРК» 2. Код за 
ЄДРПОУ 03119434 3. Місцезнаходження 18000, м.Черкаси, вул.Смiлянська, 
127 4. Міжміський код, телефон та факс (0472) 63-17-44 (0472) 63-17-44  
5. Електронна поштова адреса info@at24.com.ua 6. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації http://atp17162.at24.com.ua/ 7. Вид особливої інформації Відомості про 
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів II. Текст повідомлення Загальними зборами акцiонерiв (протокол 
№ 1/18 вiд 19.04.2018 року) прийняте рiшення про надання попередньої зго-
ди (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинiв, 
якi будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття 
цього рiшення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством гро-
шових коштiв (кредитiв/позик, прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, 
акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; 
передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укла-
дання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору 
поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб; 
договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), 
вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; 
договорiв поставки, дилерських договорiв, купiвлi-продажу, агентських 
договорiв, експортних та iмпортних договорiв, надання послуг Товариством. 

Вартiсть активiв емiтента 1949 тис. грн.
Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв 5000 тис. грн.
Спiввiдношення 256,54 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 617 403 ;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних 

зборах: 1 613 891;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

1 613 891;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 0.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не 

передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi. III. Під-
пис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Голова правлiння Драновський Олександр Дмитрович
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Відомості прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правоинів ПрАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» 

(місцезнаходження 79011, м.Львiв, вул.Тютюнникiв, буд.55, код 
ЄДРПОУ 00128504)

Черговими зборами акціонерів прийнято рішення надати попередню 
згоду на вчинення протягом одного року будь-яких значних правочинів, в 
тому числі і щодо відчуження об’єктів нерухомого майна ПрАТ «ЛЬВІВОР-
ГРЕС». Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищува-
ти 10 млн. грн. Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» по-
годжувати проекти правочинів та визначати особу, уповноважену укладати 
та підписувати значні правочини. Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2017р. становить 
10644 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
становить 93,77%. Загальна кількість голосуючих акцій згідно з переліком 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів то-
вартства станом на 23.04.2018 р. становить 624973 шт. Кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі в загальних зборах – 470391 шт. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 
469894 шт., «проти» - 497 шт., «утримався» - 0 шт.

Відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» 
(місцезнаходження 79011, м.Львiв, вул.Тютюнникiв, буд.55, код 

ЄДРПОУ 00128504)

Вiдповiдно до протоколу №1 вiд 25.04.2018 року Наглядової ради 
вiдбулися змiни у персональному складi 

посадових осiб Товариства, а саме:
- припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Кавича 

Iгора Євгеновича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Частка у Статутному капiталi Товариства складає 94100 штук простих 
iменних акцiй, що складає у грошовому еквiвалентi 470500,00 грн.

- припинено повноваження Заступника Голови Наглядової ради Ро-
зумного Богдана Дмитровича. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Частка у Статутному капiталi Товариства складає 
35  965 штук простих iменних акцiй, що складає у грошовому еквiвалентi 
179 825,00 грн.

- Обрано Головою Наглядової ради Товариства Розумного Богдана 
Дмитровича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Част-
ка у Статутному капiталi Товариства складає 35 965 штук простих iменних 
акцiй, що складає у грошовому еквiвалентi 179 825,00 грн. 

- Обрано заступником Голови Наглядової ради Кавича Iгора Євгенови-
ча. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка у Ста-
тутному капiталi Товариства складає 94100 штук простих iменних акцiй, що 
складає у грошовому еквiвалентi 470500,00 грн.

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи 
злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звільнених та при-
знаених посадових осіб немає.

ПрАТ «ЛьвівОРГРЕС»

ПРАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» 

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 ТОВА-
РИСТВО «УКРГАЗБУД»

2. Код за ЄДРПОУ 14277604
3. Місцезнаходження 07415, Київська обл., Броварський р-н,  

с. Зазим’є, вул. Деснянська, 141
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 275-32-88 270-25-58
5. Електронна поштова адреса: info@ukrgazbud.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrgazbud.in.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочині
II. Текст повідомлення

Згiдно з прийнятим рiшенням на рiчних загальних зборах 
ПрАТ «УКР ГАЗБУД» вiд 24.04.2018 р. (Протокол №24 рiчних загаль-
них зборiв ПрАТ «УКРГАЗБУД» вiд 24.04.2018 р.) вирiшили попере-
дньо надати згоду на укладання значних правочинiв (кредитних угод, 
договорiв застави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворотної 

фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, зберiгання 
договорiв надання послуг тощо та вiдповiдних додаткових угод до та-
ких договорiв), якi будуть укладенi Товариством протягом року з мо-
менту проведення цих Загальних зборiв Товариства, на суму не бiльш 
як 500% сукупної вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2017 рiк 
за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою ра-
дою Товариства (на загальну сукупну суму/вартiсть не бiльш як 
3  190  415 тис. грн. (три мiльярди сто дев'яносто мiльйонiв чотириста 
п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.). Вартiсть активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2017 р. склала 
638  083  тис. грн. (шiстсот тридцять вiсiм мiльйонiв вiсiмдесят три 
тисячi грн. 00  коп.) Уповноважити на пiдписання вищезазначених 
правочинiв вiд iменi товариства Голову правлiння Товариства, або 
уповноважену особу, що дiє на пiдставi нотарiально посвiдченої 
довiреностi, та визначена рiшенням Наглядової ради Товариства щодо 
погодження/затвердження/схвалення вiдповiдних договорiв.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть 
згiдно чинного законодавства. Голова правлiння Ярмолатiй О. В., 
25.04.2018 р.

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації емітента

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

«Тульчинміжрайагротехсервіс».
2. Код за ЄДРПОУ: 00902228.
3. Місцезнаходження: 23641, Вінницька область, Тульчинський район, 

село Маяки, вулиця Привокзальна 27-А.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04335) 38538
5. Електронна поштова адреса: par@00902228.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.00902228.pat.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення. 1.Дата прийняття рішення: 25 квітня 

2018 року. 
2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори 

акціонерів ПрАТ «Тульчинміжрайагротехсервіс». 
3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збо-

ри приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товари-
ством значних правочинів, в період з 25.04.2018 р. по 25.04.2019 р. (включ-
но), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характе-
ром) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), 

гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських про-
дуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) 
Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпе-
чення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або 
забезпечення зобов ’язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в 
тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переве-
дення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов’язані з 
діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення 
яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може пе-
ревищувати 5 000 000,00 (п’ять мільонів гривень 00 копійок) грн.

4. Гранична сукупна вартість правочинів: 5 000 тис.грн. 
5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності 1 626 тис.грн. 
6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 307,5%. 7. Загальна кількість голосуючих акцій 13046 шт; кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 13046 голосів; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 13046 голосів; кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0. 

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади Директор Петрунько Н.А. 25.04.2018 року.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «УКРГАЗБУД»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУЛЬчИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТРЕСТ «КИЇВМIСЬКБУД-2»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

04012661

3. Місцезнаходження емітента 03151 м.Київ вул. Народного 
ополчення, 26-А

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(044) 249-02-14 249-02-14

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

176@comreg.com.ua

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

http://kgs2.kiev.ua/index.php/about

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

2. Текст повідомлення
Повноваження Члена Наглядової ради Товариства Готи Наталії Олексії-

вни припинено з 25.04.2018 р. Повноваження припинено рішенням акціо-
нера Компанiєю КАПКОЛ ХОЛДІНГС ЛТД (CAPCOL HOLDINGS LTD), що 
володіє 80,87546% до Статутного капіталу Товариства, про заміну свого 
представника в Наглядовій раді. Посадова особа не надала згоди на опри-
люднення паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 04.05.2016р. по 25.04.2018р. 

Повноваження Члена Наглядової ради Товариства надано Мазепі Ніні 
Миколаївні з 25.04.2018р. Повноваження надані рішенням акціонера 
Компанiєю КАПКОЛ ХОЛДІНГС ЛТД (CAPCOL HOLDINGS LTD), що володіє 
80,87546% до Статутного капіталу Товариства, про заміну свого представ-
ника в Наглядовій раді. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: до 
04.05.2019р. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти ро-
ків: Начальник юридичного відділу ПрАТ «Трест «Київміськбуд-2» .

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.В.о. Генерального дирек-
тора Iголкiн Олег євгенович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ТРЕСТ «КИїВМIСЬКБУД2»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД 
«АРТЕМЗВАРЮВАННЯ» (код за ЄДРПОУ – 22860631). Місцез-
находження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – 
(044) 483-12-78. Електронна поштова адреса  – artemsvarka@artem.ua. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://artemsvarka.com.ua. Вид осо-
бливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2.Текст повідомлення
2.1. Згідно з рішенням загальних зборів від 24.04.18р., в зв’язку з при-

йняттям статуту в новій редакції, відбулися наступні зміни в складі поса-
дових осіб:

2.1.1. Достроково припинені повноваження членів наглядової ради, які 
перебували на посаді 1 рік: Карпенка Антона Миколайовича, пакетом ак-
цій не володіє; Грищенко Марини Анатоліївни, розмір пакету акцій – 
0,00005%; Смаля Станіслава Миколайовича, пакетом акцій не володіє; 
Коржука Олександра Юрійовича, пакетом акцій не володіє; Пєчкурова Де-
ниса Васильовича, пакетом акцій не володіє.

2.1.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: Карпенко Ан-
тон Миколайович - представник акціонера ДАХК «Артем» (код ЄДРПОУ 
14307699, розмір пакету акцій – 51,00%), пакетом акцій не володіє, інші 
посади, які обіймав протягом останніх 5 років – ПАТ «Геркулес» - головний 
інженер, ДАХК «Артем» - заступник директора департаменту, 
т.в.о. президента Компанії-голови правління; Смаль Станіслав Миколайо-
вич - представник акціонера ДАХК «Артем» (код ЄДРПОУ 14307699, роз-
мір пакету акцій – 51,00%), пакетом акцій не володіє, інші посади, які обі-
ймав протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем» - президент Компанії-голова 
правління, почесний президент; Грищенко Марина Анатоліївна, акціонер, 
розмір пакету акцій – 0,00005%, інші посади, які обіймала протягом остан-
ніх 5 років – ДАХК «Артем», віце-президент; Полозюк Олег Миколайович, не-
залежний директор, пакетом акцій не володіє, інші посади, які обіймав про-
тягом останніх 5 років – головний спеціаліст НАІУ; Босомикін Михайло 
Михайлович, незалежний директор, пакетом акцій не володіє, інші посади, які 
обіймав протягом останніх 5 років – головний інженер ДП «Пегас Пріор». 

2.1.3. Достроково припинено повноваження членів ревізійної комісії, 
які перебували на посаді 1 рік: Булах Любов Юріївни, розмір пакету акцій 
0,17434 %; Бойко Надії Олексіївни, розмір пакету акцій 0,17434%; Шут Іри-
ни Борисівни, розмір пакету акцій 0,17434 %. Замість звільнених осіб ніко-
го не обрано. 

2.2. Згідно рішення наглядової ради від 24.04.18р. обрано на посаду 
голови наглядової ради Карпенка Антона Миколайовича, пакетом акцій не 
володіє, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – ПАТ «Герку-
лес» - головний інженер, ДАХК «Артем» - заступник директора департа-
менту, т.в.о. президента Компанії-голови правління.

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних даних.

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

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

Голова правління               Устян А.А.  24.04.18р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство «Повідомлення про виникнення 

особливої інформації емітента
1.Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство «Завод «Артемзварювання» (код за 

ЄДРПОУ – 22860631). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельнико-
ва, 2/10. Телефон (факс) – (044) 483-12-78. Електронна поштова адреса 
– artemsvarka@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://
artemsvarka.com.ua. Вид особливої інформації – відомості про прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

2.Текст повідомлення
Загальними зборами 24.04.18р. прийнято рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: договорів купівлі 
товарів, робіт, послуг; договорів на виготовлення продукції, надання по-
слуг; договорів банківського вкладу; договорів про надання позик на гра-
ничну сукупну вартість 200000 тис. грн. Вартість активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності – 56131 тис. грн. Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності – 356,31 %. Загальна кількість голосуючих ак-
цій – 1749051 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі 
у загальних зборах – 1085798 шт., кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення – 1085798 шт., «проти» – 0 шт. 

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

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

Голова прав» (код за ЄДРПОУ – 22860631). Місцезнаходження – 04050, 
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 483-12-78. Елек-
тронна поштова адреса – artemsvarka@artem.ua. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет – http://artemsvarka.com.ua. Вид особливої інформації – відо-
мості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів.

2.Текст повідомлення
Загальними зборами 24.04.18р. прийнято рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: договорів купівлі 
товарів, робіт, послуг; договорів на виготовлення продукції, надання по-
слуг; договорів банківського вкладу; договорів про надання позик на гра-
ничну сукупну вартість 200000 тис. грн. Вартість активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності – 56131 тис. грн. Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності – 356,31 %. Загальна кількість голосуючих ак-
цій – 1749051 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі 
у загальних зборах – 1085798 шт., кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення – 1085798 шт., «проти» – 0 шт. 

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

Голова правління Устян А.А.  24.04.18р.
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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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВIДПО ВIДАЛЬ
НIСТЮ «УКРГАЗ», 32209081 
Київська, Києво-Святошинський, 
08135, село Чайки, вул. Печерська, 
буд. 26, прим.1, кiм.42 (044)593-46-01,

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

25.04.2018

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

ukrgaz.org.ua

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

ТОВ «Юрхолдiнг-Аудит», 32736376

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

Емітент не є акціонерним товари-
ством

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

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 90782 100467
Основні засоби (за залишковою вартістю) 944 1579
Довгострокові фінансові інвестиції 1406 1406
Запаси 29787 56428
Сумарна дебіторська заборгованість 6485 7236
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 328
Власний капітал -31291 -24082
Статутний капітал 103 103
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 58282 51073
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 83542 85079
Поточні зобов’язання і забезпечення 38531 39470
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

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

I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУЛЕВчАНСЬКИЙ 
КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»; 2. Код за ЄДРПОУ: 00955437; 
3. Місцезнаходження: 68261 Одеська область, Саратський район, село 
Кулевча, вулиця Болгарська, будинок 166; 4. Міжміський код, телефон та 
факс: (04848)2-23-34 (04848)2-16-78; 5. Електронна поштова адреса: 
kulevcha@usilos.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: https://usilos.com/
kulevcha-khp/; 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 
розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-
рацій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього 
Положення:Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

II. Текст повідомлення. 1)Рішенням річних загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства «Кулевчанський комбінат хлібопро-
дуктів» від 23 квітня 2018 року попередньо надано згоду на вчинення зна-
чних правочинів протягом року з дня прийняття цього рішення: Договорів 
складського зберігання граничної сукупної вартості не більше 10 000 000,00 
(десяти мільйонів) гривень протягом року з моменту прийняття цього рі-
шення. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності становить 5 682 000,0 гривень. Співвідношення граничної сукупної 
вартості правочинів складського зберігання до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності становить 175,99437%. За-
гальна кількість голосуючих акцій: 10175714. Кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах: 10175713. Кількість голосую-
чих акцій, що проголосували «за» прийняття цього рішення: 10175713, кіль-
кість голосуючих акцій, що голосували «проти» прийняття рішення:  
0 акцій.2)Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціо-
нерного товариства «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів» від 23 квітня 
2018 року попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів про-
тягом року з дня прийняття цього рішення: Договорів про отримання това-
риством зворотної безпроцентної фінансової допомоги на суму не більше 
13 000 0000,00 (тринадцяти мільйонів) гривень на умовах повернення не 
пізніше ніж через один рік з дати укладання договору. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності 5682 000,0 грн. Спів-
відношення граничної сукупної вартості правочинів зворотної безпроцент-
ної фінансової допомоги до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності становить 228,79268%. Загальна кількість голо-
суючих акцій: 10175714. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах: 10175713. Кількість голосуючих акцій, що прого-
лосували «за» прийняття цього рішення: 10175713, кількість голосуючих 
акцій, що голосували «проти» прийняття рішення: 0 акцій.

III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 
Директор Редя Юрій Антонович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

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

емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТУТКОВСЬКИЙ». 2. Код за ЄДРПОУ: 01431334. 3.Місцезнаходжен-
ня: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28. 4.Міжміський код, телефон та 
факс: (044) 390-21-38, (044) 390-21-38. 5.Електронна поштова адреса:m_
moroz@nadragroup.com. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації: www.tutkovsky.
com.ua. 7.Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

2. Текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 

24.04.2018 року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більш як одного року з дати проведення зборів.

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн): 100000,00. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності (тис. грн): 33017,00. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 302,8743%. 

Характер правочинів: договори купівлі – продажу основних засобів, 

оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договори про 
надання послуг (виконання робіт), договори купівлі – продажу, договори 
поставки, в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення 
процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори заста-
ви та іпотечні договори, договори поруки, додаткові угоди (додаткові дого-
вори), які можуть укладатися Товариством до вже укладених договорів, а 
також - будь – які інші договори гранична сукупна вартість кожного з дого-
ворів або декількох пов’язаних договорів може становити до ста мільйонів 
гривень. Уповноважити наглядову раду товариства, на виконання даного 
рішення, прийнятого акціонерами, надавати товариству погодження чи від-
мову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються товари-
ством. Зобов’язали Виконавчий орган товариства звертатися до наглядо-
вої ради товариства, у порядку встановленому Статутом товариства та 
внутрішніми положеннями товариства, за отриманням погодження для вчи-
нення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих право-
чинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.

Загальна кількість голосуючих акцій: 22 887 681 акцій. Кількість голосу-
ючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 22 580 766 
акцій. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» при-
йняття рішення: «за» - 22 580 766 акцій, «проти» - 0 акцій. 3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. 3.2. Найменування посади: Голова правлiння Титаренко 
Володимир Іванович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1 Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІД
ПРИєМСТВО ПО ВИКОНАННЮ АГРОХІМІчНИХ РО-
БІТ «РАЙАГРОХІМ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 05487538
3. Місцезнаходження: 22800, Вінницька область, Немирівський район, 

місто Немирів, вулиця Соборна 171.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04331) 2-17-48
5. Електронна поштова адреса: nemirovhim@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://nemiragrokhim.at.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення. 1.Дата прийняття рішення: 24 квітня 

2018 року.
2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори 

акціонерів ПрАТ «Немирівське РП «Райагрохім». 
3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні 

збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення То-
вариством значних правочинів, в період з 24.04.2018 р. по 24.04.2019 р. 
(включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за дани-
ми останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (харак-
тером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), 
гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських про-
дуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) 
Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпе-
чення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або 
забезпечення зобов ’язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна  
(в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або пере-
ведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов’язані 
з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При 
цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких 
загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може переви-
щувати 5 000 000,00 (П’ять мільйон гривень 00 копійок) грн.

4. Гранична сукупна вартість правочинів: 5 000 тис.грн. 
5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності 6674,1 тис.грн. 
6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартос-

ті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у від-
сотках): 74,92%. 

7. Загальна кількість голосуючих акцій 1240286 шт; кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у зборах – 1240286 голосів; кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» – 1240286 голосів; кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0. 

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади Директор Кобилінський В.І. 24.04.2018 року.

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 
І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента – ПРИВАТ-

НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГІЯ»; 2. Код за 
ЄДРПОУ – 13699556; 3. Місцезнаходження – 08700, Київська обл., м. Обу-
хів, вул. Промислова, буд. 1; 4. Міжміський код, телефон та факс – 
(04572)71-311, 72-175; 5. Електронна поштова адреса – pat@energiya.
kiev.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розміщення інформації – http://energiya.kiev.ua/; 
7. Вид особливої інформації – Відомості про прийняття рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текс повідомлення. Рішенням Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ»Енергія» 24.04.2018 року (Протокол № 12 від 24.04.2018р.) прийня-
то рішення про попереднє надання згоди на вчинення Головою Правління 
в період з 24.04.2018 року по 24.04.2019 року (включно) значних правочи-
нів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Това-
риства (в тому числі договори на постачання природного газу, а саме: 

1. Договір на постачання природного газу з НАК «Нафтогаз України», 
який використовується споживачем виключно для виробництва теплової 
енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води насе-
ленню. Гранична сума договору 100 млн. грн. 

2. Договір на постачання природного газу з НАК «Нафтогаз України», 
який використовується споживачем виключно для виробництва теплової 
енергії, яка споживається бюджетними установами/організаціями Гранич-
на сума договору 12 млн. грн. 

3. Договір на постачання природного газу з НАК «Нафтогаз України», 
який використовується споживачем виключно для виробництва теплової 
енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими 
суб’єктами господарювання, які не є бюджетними установами/організація-
ми. Гранична сума договору 15 млн. грн.

4. Договір на постачання електричної енергії з ПАТ «Київобленерго». 
Гранична суму договору 30 млн. грн.

У вказаних значних правочинах гранична сума ринкової вартості май-
на, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 
25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності То-
вариства. Гранична сукупність вартості правочинів: 157 000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 46 745 тис. грн. 

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках ): 3,36%

Загальна кількість голосуючих акцій – 130639864;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах – 

130639864; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення  – 130639864; Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«проти» прийняття рішення – 0.

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова Правління  Ю.Ф.Шигірт. 
25.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТУЛЬчИНСЬКЕ АТП 10557»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1 Повне найменування ЕМІТЕНТА: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557»

2. Код за ЄДРПОУ: 05460953
3. Місцезнаходження: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вул.Ми-

коли Леонтовича, буд 61
4. Міжміський код, телефон та факс: (04335) 22464
5. Електронна поштова адреса: par@05460953.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.05460953.pat.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення. 1.Дата прийняття рішення: 24 квітня 

2018 року.
2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори 

акціонерів ПрАТ «Тульчинське АТП 10557». 
3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збо-

ри приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товари-
ством значних правочинів, в період з 24.04.2018 р. по 24.04.2019 р. (включ-
но), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характе-
ром) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), 

гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських про-
дуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) 
Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпе-
чення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або 
забезпечення зобов ’язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в 
тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переве-
дення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов’язані з 
діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення 
яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може пе-
ревищувати 2 000 000,00 (Два мільйони гривень 00 копійок).

4. Гранична сукупна вартість правочинів: 2 000 тис.грн. 
5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності 6 715 тис.грн. 
6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 29,78%. 

7. Загальна кількість голосуючих акцій 1756085 шт; кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 1756085 голосів; кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» – 1756085 голосів; кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення  - 0. 

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади Директор Мельник Д.С. 24.04.2018 року.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕНЕРГОПОСТАВКА»

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕНЕРГО-
ПОСТАВКА», 32113929м. Київ , 
Шевченкiвський, 04053, м.Київ, 
Артема, буд. 21 (044) 495-23-75,

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

25.04.2018

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

energopostavka.kiev.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «АУДИТОРСЬКА 
ФIРМА «АУДИТ-СТАНДАРТ», 
32852960 

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

Емітент не є акціонерним товари-
ством

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

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

3. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
суб'єкта малого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 89401.6 93134.2
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції 57684.8 44730.3
Виробничі запаси 1.0 1.8
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 29.7 761.7
Власний капітал (5196.0) (5381.2)
Статутний капітал 16.5 16.5
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(5212.5) (5397.7)

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 16350.1 89074.3
Поточні зобов’язання і забезпечення 78247.5 9411.1
Чистий прибуток (збиток) 185.2 (5848.8)

Директор  чередніченко Володимир Миколайович

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
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БУДIВЕЛЬНОКОМЕРЦIЙНА 
ФIРМА «ГРАНIТ», 30023823м. Київ , Подiльський, 04073, м. Київ, 
вул. Сирецька, 33, лiт. С (044) 230-83-35,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

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

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

Аудиторська фiрма «Аудит-Легiст» у формi товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю, 22636856

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

Емітент не є акціонерним товариством
6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не 

приймалось
II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 

підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 185591 181258
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11169 37388
Довгострокові фінансові інвестиції 5565 5553
Запаси 18113 38086
Сумарна дебіторська заборгованість 81357 24712
Грошові кошти та їх еквіваленти 1038 850
Власний капітал 57243 59016
Статутний капітал 12675 12675
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 44568 46341
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 98899 66986
Поточні зобов’язання і забезпечення 29449 55256
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

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "НОВЬЮЕНЕРГО", 
33789770, 87000 Донецька область 
Нiкольський рн смт. Нiкольське  
вул.Пушкiна, буд. 69, (062)4621198

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

24.04.2018

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

http://33789770.smida.gov.ua/

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "УКРГАЗОТРЕЙД", 
33717616, 87500 Донецька область д/н 
м. Марiуполь вул. Краснофлотська, 
буд.170, (0629) 359325

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

24.04.2018

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

http://33717616.smida.gov.ua/
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 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "МЕНЕДЖЕР", 32711435, 
04050 Київська область Голосiївський рн 
Київ прт Голосiївський, буд. 70, (044) 
2288989

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

24.04.2018

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

32711435.smida.gov.ua

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "АЛЬТЕРА ФIНАНС", 
30702104, 03040 Київська область 
Голосiївський район м. Київ 
просп. Голосiївський, б.70, к.405, 
(044)2275005

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

24.04.2018

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

30702104smida.gov.ua

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“КРЕДОБАНК”

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 "КРЕДОБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 09807862
3. Місцезнаходження 79026, м.Львiв, 

вул. Сахарова, 78
4. Міжміський код, телефон та факс 032 2972308 -
5. Електронна поштова адреса lesya.tykhan@kredobank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://www.kredobank.com.ua/
about/akcioner

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

II. Текст повідомлення
24.04.2018р. ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» повiдомив про 

завершення виконання процедур, пов'язаних з обов'язковим продажем 
простих акцiй ПАТ «КРЕДОБАНК» акцiонерами на вимогу особи, яка є 
власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до статтi 
65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства», внаслiдок чого 
збiльшилась частка акцiонера Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 
Spolka Akcyjna (Польський Акцiонерний Банк «Загальна Ощадна Каса»), 
який знаходиться за адресою: ul. Pulawska 15, 02-515, Warszawa, 
Rzeczpospolita Polska (вул. Пулавська, 15, 02-515, Варшава, Республiка 
Польща) та зареєстрований: Sud Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego numer KRS 
0000026438 (Районний суд мiста-столицi Варшави, 13-й економiчний 
вiддiл Судового Реєстру Країни, номер KRS 0000026438). 

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета становить 100% (до 
змiни - 99,6293%).

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 Шатковскi Гжегож
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.04.2018
(дата)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«НОВОТЕХIНВЕСТ»

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «НОВОТЕХ-
IНВЕСТ», 33291816 Харківська , 
Шевченкiвський, 61058, м. Харкiв, 
вул. Данилевського, б. 18 (057)7602611,

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

25 квітня 2017 року

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

http://n-invest.emitents.net.ua/ua

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

Аудиторська фiрма «СТРОЙАУДИТ» 
товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю, 23914106 

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

Емітент не є акціонерним товариством

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

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта ма-
лого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 43583,5 43563,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 9040,0 9140,0
Виробничі запаси 22,5 22,5
Сумарна дебіторська заборгованість 4746,0 11162,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,0 1,8
Власний капітал 22,0 14,1
Статутний капітал 26,2 26,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4,2 -12,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 41290,0 41290,0
Поточні зобов'язання і забезпечення 2271,5 2259,5
Чистий прибуток (збиток) 7,8 4,8
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Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «АНТАРКТИКА», 
22490698, 68094 Одеська область 
м. чорноморськ село Бурлача Балка  
вул.Центральна, буд. 1, офiс 416, 
(048)7900240

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

24.04.2018р.

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

www.antarktika.biz

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента I. За-
гальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВIТ МЕБЛIВ  УКРАї-
НА» 2. Код за ЄДРПОУ 03366434 3. Місцезнаходження 20340, Уман-
ський р-н,с.Паланка, вул.Польова,2 4. Міжміський код, телефон та факс 
(04744) 4-86-86 (04744) 4-86-90 5. Електронна поштова адреса 03366434@
at24.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації http://svitmebliv.at24.com.ua/ 
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про випла-
ту дивідендів II. Текст повідомлення Вiдповiдно до рiшення чергових за-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 05.04.2018р., протокол № 176/18 
за результатами розподiлу нерозподiленого чистого прибутку отриманого 
за пiдсумками роботи Товариства у 2015 роцi виплатити акцiонерам Това-
риства дивiденди на загальну суму 21 500 000 гривень Наглядова рада 
20.04.2018р., протокол № 178/18 встановила:

- дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв 15.05.2018р;

- строк виплати дивiдендiв з 01.06.2018р., по 05.10.2018р;
- виплата суми частками одночасно пропорцiйно всiм особам, що ма-

ють право на отримання дивiдендiв, з попереднiм утриманням податкiв, 
передбачених чинним законодавством України.

Дивiденди виплачуються безпосередньо акцiонерам. III. Підпис 1. Осо-
ба, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься 
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо-
давством. Голова правлiння Сiгов Олександр Анатолiйович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ»
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 «УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 00110177
3. Місцезнаходження: 11563 Житомирська область, Коростен-

ський  р-н с. Гулянка, вул. Молодіжна, 18
4. Міжміський код, телефон та факс: 04142 55907, 04142 55907
5. Електронна поштова адреса: depozit@ukbm.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://ukbm.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «УКБМ», Протокол № 5 від 

25.04.2018 року припинено повноваження Генерального директора 
Вербицького Віталія Павловича (посадова особа не надала згоди на 
розкриття свої паспортних даних), в зв'язку з закінченням терміну дії 
контракту. Володіє часткою у статутному капiталi 0,000346%. Пере-
бував на посадi з 01.04.2017 року. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «УКБМ», Протокол № 5 від 
25.04.2018 року обрано Генеральним директором Вербицького Віта-
лія Павловича (посадова особа не надала згоди на розкриття свої 
паспортних даних), терміном на 1 рік. Володіє часткою у статутному 
капiталi 0,000346%. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова 
особа протягом останніх 5 років: з 09.08.2013р. по 16.11.2015р. пер-
ший заступник директора ТДВ «Трудовий колектив «Коростенський 
щебзавод»; з 16.11.2015р. по 28.02.2017р. пенсiонер; з 28.02.2017р. 
по 30.03.2017р. заступник генерального директора ПАТ «Ушицький 
комбiнат будiвельних матерiалiв». Посадова особа непогашеної су-
димості 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 відповідаль-
ність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор  Вербицький В.П.
25.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИїВСЬКИЙ ДОСЛIДНО

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIчНИЙ 
ЗАВОД»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

РИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 19130857
3. Місцезнаходження: 04080 м.Київ, вул. Кирилiвська, 40
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 463-66-79, (044) 463-66-79
5. Електронна поштова адреса: koemz@i.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://kdemz_pat.emitent.org.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття 
рішення про виплату дивідендів

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішен-

ня про виплату дивідендів: 17.04.2018р.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання диві-

дендів: 11.05.2018р.
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення за-

гальних зборів (грн): 1806000,00.
Строк виплати дивідендів: дата початку строку виплати дивідендів - 

25 травня 2018 року;
дивіденди виплачуються протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття 

загальними зборами акціонерів ПрАТ «КДЕМЗ» рішення про виплату 
дивідендів.

Спосіб виплати дивідендів: через депозитарну систему.
Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повно-

му обсязі.
Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкрит-

тя інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента: рішення про встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, по-
рядок та строк їх виплати було прийнято на засіданні наглядової ради 
ПрАТ «КДЕМЗ» (протокол № 3 від 24.04.2018р.).

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

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

2. Голова правлiння  Пшеченко О.Г.
25.04.2018
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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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "МИР", 
19209435м. Київ , -, 04201, м. Київ, 
вул. Юрiя Кондратюка, 5, оф. 880 
(044) 390-08-88,

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

24.04.2018

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

http://sk-mir.com

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

ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудит-
Стандарт", 32852960

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

Протокол №11 від 24.04.2018р.

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

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 93312 135626
Основні засоби (за залишковою вартістю) 25 11
Довгострокові фінансові інвестиції 69758 91373
Запаси 1 2
Сумарна дебіторська заборгованість 2477 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 10512 11010
Власний капітал 73792 114168
Статутний капітал 50050 50050
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -56144 -15768
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 13117 13925
Поточні зобов'язання і забезпечення 5403 7533
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.00117 0.00217

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

-0.00117 0.00217

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 500500000 500500000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС “МЕРКУРIЙ”

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВИЙ 
АЛЬЯНС "МЕРКУРIЙ", 
35676320м. Київ , -, 04201, м. Київ, 
вул. Юрiя Кондратюка, будинок 5, 
офiс 880 (044) 390-08-88,

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

24.04.2018

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

http://sa-merkuriy.com

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська 
фiрма "АУДИТ-СТАНДАРТ", 
32852960

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

Протокол №8 від 24.04.2018р.

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

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 20406 20415
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 1
Довгострокові фінансові інвестиції 20349 20358
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 4 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 1
Власний капітал 20406 20410
Статутний капітал 20000 20000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -122 -118
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 0 5
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.2 -3.85

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

-0.2 -3.85

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 20000 20000
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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КМИТIВСЬКИЙ МАЙСТЕР", 20414962 12526 Житомирська , 
Коростишiвський , с.Кмитiв, вул.Житомирська, 29 (04130) 7-32-23

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

 25.04.2018 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію
kmytmaister.constanta.dp.ua
Директор  Храмцова Валентина Василiвна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАРГО ТЕРМІНАЛ»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2016 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство "Карго Термiнал", код 05428582, Київська область, Києво-
Святошинський, 08132, м. Вишневе, вул. Чорновола, 54, 
тел.  0442074640

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 03.02.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: https://smida.gov.ua/site/05428582/
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МОНТАЖЛЕГМАШ»

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 

«Монтажлегмаш»
2. Код за ЄДРПОУ: 01401126
3. Місцезнаходження: 02121 м.Киів, вул.Автопаркова,буд.5
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444920315, 0444920315
5. Електронна поштова адреса: montazhlegmash@megaprom.org.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: montazhlegmash.diametr.com.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 
Черговими (річними) загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Монтаж-

легмаш» 24 квiтня 2018 року (протокол №1) прийнято рішення про попе-
реднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної 
господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати при-
йняття такого рішення граничною сукупною вартістю 50 000 000,00 
(п'ятдесят мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних ак-

тивів;
- контрактів ( договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних 

паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки , застави майнових прав (по договорам 

оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінан-

совими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банків-

ських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових 
платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контракта-
ми (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних 
договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. 

Визначено уповноважену особу - Директора Товариства на підписання 
значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської ді-
яльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішен-
ня.

Вартість активів ПрАТ «Монтажлегмаш» за даними останньої річної 
фінансової звітності становить 26129,9 тис.грн. Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 191,35 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 21004138, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 20906775, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 20906775, 
«проти» прийняття рiшення 0. 

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

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

2. Директор  Романченко В.Г.
24.04.2018

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАНК «ЮНІСОН»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «БАНК «ЮНІСОН»
2. Код за ЄДРПОУ: 38514375
3. Місцезнаходження: 03028, м. Київ, проспект Науки, буд. 30А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 525 22 45, (044) 498 24 00
5. Електронна поштова адреса: Bank@unisonbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.unisonbank.
com.ua

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: 
зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
На підставі рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкла-

дів фізичних осіб від 19.04.2018 № 1139 «Про зміну уповноваженої осо-
би Фонду на тимчасову адміністрацію ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» звільне-
но від виконання обов’язків уповноваженої особи Фонду на тимчасову 
адміністрацію та відкликані всі повноваження тимчасового адміністра-
тора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН», 
делеговані Фондом начальнику відділу запровадження планів врегулю-
вання неплатоспроможності банків Шевченку Андрію Миколайовичу 
(паспорт серія СН номер 456866, виданий Мінським РУГУ МВС України 
в м. Києві від 26.03.1997), з 20.04.2018. Перебував на посаді з 
28.04.2016. Шевченко А.М. часткою у статутному капіталі банку не во-
лодіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. 

З 20.04.2018 призначено уповноваженою особою Фонду на тимча-
сову адміністрацію та делеговано всі повноваження тимчасового адмі-
ністратора ПАТ «БАНК «ЮНІСОН», визначені Законом України «Про 
систему гарантування вкладів фізичних осіб», провідному професіона-
лу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу органі-
зації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту 
управління активами Федорченку Андрію Володимировичу (РНОКПП 
2736408936) до дати отримання рішення Національного банку України 
про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ «БАНК «ЮНІ-
СОН». Уповноважена особа Фонду приступила до виконання обов’язків 
з 20.04.2018. Федорченко А.В. (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних) непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, акціями ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» не володіє. Протягом 
останніх п’яти років обіймав посади: директор, провідний професіонал 
з питань врегулювання неплатоспроможності банків.

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: Уповноважена особа Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб Федорченко А.В. 

24.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“чЕРНIГIВСЬКИЙ РIчКОВИЙ ПОРТ”

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, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЧЕРНIГIВСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ", 
03150220, 14000, м. Чернiгiв, 
Пiдвальна, 23, (04622) 4-12-70

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

26.04.2018

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

http://chernigivriverport.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФIЛIП МОРРIС УКРАїНА»

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 
 за 2017 рік

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

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за єДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Фiлiп Моррiс Україна», 00383231, Харківська обл. Харкiвсь-
кий р-н 62482 сел. Докучаєвське Польовий в`їзд, 1, 057 786-77-00

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk
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ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЗВIНКОВЕ»

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 ТОВАРИ-
СТВО «ДЗВIНКОВЕ», 00857404 
Київська, Василькiвський, 08622, 
с. Плесецьке, д/н (067) 442-68-73,

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

25.04.2018

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

http://dzvinkove.zvitat.com.ua

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

Приватне пiдприємство «Аудитор-
ська фiрма «Аудит-Оптiм», 
21613474

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

У звiтному перiодi загальнi збори 
акцiонерiв не скликались

6. Інформація про дивіденди: 
рішення щодо виплати дивідендів 
не приймалось

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 58104 63616
Основні засоби (за залишковою вартістю) 90 90
Довгострокові фінансові інвестиції 38243 34520
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 3
Власний капітал -1686 -1625
Статутний капітал 2031 2031
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3717 -3656
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 59790 65241
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.01 0.01

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

-0.01 0.01

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8124127 8124127
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від статутного 
капіталу

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

0 0

Річна інформація ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЛЬВIВСЬКА ВУГIЛЬНА КОМПАНIЯ» 

за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство 
«Львiвська вугiльна компанiя», 
35879807Львівська , Сокальський, 80086, 
с.Сiлець (032249) 40111,

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

25.04.2018

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

PATLVK.com.ua

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

ПП Аудиторська фiрма « III Тисячолiття- 
Аудит», 31215885

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

Протягом 2017 року Загальнi збори Товари-
ства не проводилися, так як один із акціонерів 
(Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй 
областi) оскаржує законність рішень попере-
дніх Загальних зборів Товариства .

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

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

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

звітний попередній
Усього активів 311636 269305
Основні засоби (за залишковою вартістю) 73677 86805
Довгострокові фінансові інвестиції 989 989
Запаси 58253 47124
Сумарна дебіторська заборгованість 59163 54442
Грошові кошти та їх еквіваленти 299 4145
Власний капітал 7105 -13089
Статутний капітал 305610 305610
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-303289 -323483

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 304531 282394
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0.0165194202 -4.84931776

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

0.0165194202 -4.84931776

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1222440 1222440
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРГIДРОЕНЕРГО»
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за єДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Укргiдроенерго», 20588716, Україна Київська обл. Вишгород-
ський  р-н 07300 мiсто Вишгород вiдсутня, (04596)58-476

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

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

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "САН ЛАЙФ", 
21538028Київська, Шевченкiвський, 
01032, м. Київ, Старовокзальна, 17 
(044) 235 89 17 ,

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

25.04.2018

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

www.sunlife.io.ua
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГІЯ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство 
«Енергія»

2. Код за ЄДРПОУ – 13699556
3. Місцезнаходження – 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Промисло-

ва, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс – (04572)71-311, 72-175
5. Електронна поштова адреса – pat@energiya.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розміщення інформації – http://energiya.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації – Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текс повідомлення
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ»Енергія» 24.04.2018 року 

(Протокол № 12 від 24.04.2018р.) прийнято рішення про надання згоди на 
вчинення значних правочинів. Вирішили: Затвердити значні правочини у 
2017-2018 роках, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом та-
ких правочинів, визначена відповідно до законодавства, а саме:

1. Договір № 2270/1718-ТЕ-17 від 10.10.2017р. укладений між 
ПрАТ «Енергія» та ПАТ « НАК «Нафтогаз України» на постачання природ-
ного газу для виробництва теплової енергії, для надання послуг з опален-
ня та постачання гарячої води населенню. Ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодав-
ства та складає 64 641,4 тис.грн. Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності складає 46 745 тис. грн. Співвідно-
шення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках ) складає 1,4%;

2. Договір № 2271/1718-БО-17 від 10.10.2017р. укладений між 
ПрАТ «Енергія» та ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на постачання природ-
ного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетни-
ми установами/організаціями. Ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом правочину, визначена відповідно до законодавства та складає 
9 393,7 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності складає 46745 тис. грн. Співвідношення ринкової вар-
тості майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках ) 
складає 0,2 %;

3. Договір № 2272/1718-КП-17 від 10.10.2017р. укладений між 
ПрАТ «Енергія» та ПАТ « НАК «Нафтогаз України» на постачання природ-
ного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається підприєм-
ствами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання, які не є бю-
джетними установами/організаціями. Ринкова вартість майна або послуг, 
що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства та 
складає 11 386,4 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності складає 46745 тис. грн. Співвідношення ринко-
вої вартості майна або послуг, що є предметом правочину до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот-
ках ) складає 0,2 %;

4. Додаткова угода до Договору № 639 від 31.01.2011р., що укладений 
між ПАТ «Енергія» та ПАТ «Київобленерго» на постачання електричної 
енергії. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, 
визначена відповідно до законодавства та складає 25 678,4 тис. грн. Вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
складає 46745 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або по-
слуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках ) складає 0,5%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 130639864;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах – 

130639864; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»прийняття рішен-

ня  – 130639864;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення – 0
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 

не передбачені законодавством, відповідно до Статуту ПрАТ »Енергія» 
відсутні.

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

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

Голова Правління               Ю.Ф.Шигірт  25.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАїНСЬКА ГІРНИчОМЕТАЛУРГІЙНА 

КОМПАНІЯ»
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, іденти-
фікаційний код юридичної особи, місцез-
находження, міжміський код і телефон 
емітента.

Приватне акціонерне 
товариство «Українська 
гірничо-металургійна 
компанія», код ЄДРПОУ 
25412086, вул. Баренбой-
ма, 1, м. Київ, 01013, 
Україна, (044) 206-72-53

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

25.04.2018

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

www.ugmk.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код 
юридичної особи - аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підпри-
ємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності.

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Максимум-Аудит», код 
ЄДРПОУ 35812433

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. 
Дата проведення: 26.04.2017 року. Кворум зборів: 94,3% до загальної 
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних збо-
рах: 1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 2. Про схва-
лення рішення Наглядової ради, яке прийняте 03 березня 2017 р., а 
саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня 
для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на річ-
них (чергових) загальних зборах акціонерів». 3. Про встановлення 
порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюле-
теня для кумулятивного голосування на Зборах Товариства. 4. Про 
прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства. 5. 
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 
директора Товариства за 2016 рік. 6. Про прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної ко-
місії Товариства за 2016 рік. Про затвердження висновків Ревізійної 
комісії Товариства. 8. Про затвердження річного, у т.ч. фінансового, 
звіту Товариства за 2016 рік. 9. Про розподіл прибутку і збитків Това-
риства за 2016 рік. 10. Про визначення основних напрямів діяльності 
Товариства на 2017 рік. 11. Про внесення змін до Статуту Товариства 
та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 12. Про припи-
нення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 13. Про об-
рання членів Ревізійної комісії Товариства. 14. Про затвердження 
умов трудового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової 
ради, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договору з Головою Наглядової ради 
Товариства». Особи, що подавали пропозиції до переліку питань по-
рядку денного: пропозиції до порядку денного подавав Генеральний 
директор Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: з 
усіх питань порядку денного, крім питання № 7, рішення прийняті.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 12.12.2017 року. 
Кворум зборів: 95% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про об-
рання лічильної комісії Зборів Товариства. 2. Про прийняття рішень 
з питань порядку проведення Зборів Товариства. 3. Звіт Генерально-
го директора про попередні результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2017 рік. 4. Про визначення основних напря-
мів діяльності – затвердження бізнес-плану Товариства на 2018 рік. 
5. Про припинення повноважень Генерального директора Товари-
ства. 6. Про обрання Генерального директора Товариства. 7. Про 
прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій. 
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної 
комісії Товариства за 2016 рік. Про затвердження висновків Ревізій-
ної комісії Товариства. 
Орган, що ініціював проведення позачергових загальних зборів – Ге-
неральний директор Товариства. Особи, що подавали пропозиції до 
переліку питань порядку денного: пропозиції до порядку денного по-
давав Генеральний директор Товариства. Результати розгляду пи-
тань порядку денного: з усіх питань порядку денного, крім питання 
№ 7, рішення прийняті.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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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 
«Українська iновацiйно-фiнансова компанiя»

2. Код за ЄДРПОУ 25198262
3. Місцезнаходження 04212, м. Київ, ул. Маршала Малиновського, 12А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 495-23-73 044 495-23-75
5. Електронна поштова адреса leshchenko@uifc.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.uifc.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «УIФК» (далi - Товари-
ство) вiд 24.04.2018 р. (Протокол №б/н вiд 24.04.2018 року) припинено по-
вноваження члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради - Iваниська 
Олега Володимировича. Посадова особа володiє часткою 0,000002% в ста-
тутному капiталi Товариства, згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк 
перебування на посадi члена Наглядової ради Товариства - з 25.04.2017 р., 
а на посадi Голови Наглядової ради Товариства - з 26.05.2017 р.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «УIФК» (далi - Товари-
ство) вiд 24.04.2018 р. (протокол б/н вiд 24.04.2018 р.) обрано членом На-
глядової ради Товариства - Iваниська Олега Володимировича. Посадова 
особа володiє часткою 0,000002% в статутному капiталi Товариства, згоди 
на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано - три роки. 
Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол засiдання Наглядової 
ради вiд 24.04.2018 р.) Iваниська Олега Володимировича з 24.04.2018 р.
обрано Головою Наглядової ради Товариства. Вiдповiдно до Статуту Това-
риства та Положення про Наглядову раду Товариства, Голова Наглядової 
ради обирається Наглядовою радою Товариства з числа членiв Наглядо-
вої ради до переобрання. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi 
iншi посади: 2012-2013 – директор департаменту внутрiшнього аудиту та 
ревiзiї, 2013 – по т.ч. - директор департаменту внутрiшнього контролю.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «УIФК» (далi - Товари-

ство) вiд 24.04.2018 р. (Протокол №б/н вiд 24.04.2018 року) припинено по-
вноваження члена Наглядової ради - Колесник Алли Анатолiївни. Посадо-
ва особа володiє часткою 0,000002% в статутному капiталi Товариства, 
згоди на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi члена 
Наглядової ради Товариства - з 25.04.2017 р.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «УIФК» (далi - Товари-
ство) вiд 24.04.2018 р. (протокол б/н вiд 24.04.2018 р.) обрано членом Наглядо-
вої ради Товариства Колесник Аллу Анатолiївну. Посадова особа володiє част-
кою 0,000002% в статутному капiталi Товариства, згоди на розкриття паспортних 
даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк, на який обрано - три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала 
наступнi iншi посади: провiдний iнженер вiддiлу телекомунiкацiй.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «УIФК» (далi - Товари-
ство) вiд 24.04.2018 р. (Протокол №б/н вiд 24.04.2018 року) припинено по-
вноваження члена Наглядової ради - Шестопалова Артема Сергiйовича. 
Посадова особа володiє часткою 0,000002% в статутному капiталi Товари-
ства, згоди на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на 
посадi члена Наглядової ради Товариства - з 25.04.2017 р.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «УIФК» (далi - Товари-
ство) вiд 24.04.2018 р. (протокол б/н вiд 24.04.2018 р.) обрано членом На-
глядової ради - Шестопалова Артема Сергiйовича. Посадова особа володiє 
часткою 0,000002% в статутному капiталi Товариства, згоди на розкриття 
паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, на який обрано - три роки. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi iншi посади: 2012-2015 юрисконсульт 
департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi, 2015 - по т.ч. - начальник 
вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв’язкiв.

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

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

2. Найменування посади 
Генеральний директор   Бобриньов Олег Володимирович
 (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника)
  25.04.2018
  (дата)

Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та гро-
мадських формувань, місцезнаходження, міжміський код та телефон емі-
тента ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУ-
МОВИХ ТЕХНIчНИХ ВИРОБIВ», 00152276, 65013 Одеська область 
Суворовський м.Одеса Миколаївська дорога, буд. 124, (048) 7161380

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію ozgtv.informs.net.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра  - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності Фірма «Трансаудит» у вигляді товариства з обмеженою відпові-
дальністю, 23865010

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 25.04.2017р.

Перелiк питань порядку денного:1.Обрання членiв лiчильної комiсiї 
рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ОЗГТВ», прийняття рiшення про 
припинення повноважень, членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «ОЗГТВ».2. Прийняття рiшень з питань порядку проведен-
ня рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ОЗГТВ». 3.Звiт Правлiння То-
вариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за 2016 рiк. Затвердження укладених договорiв, угод та рiшень за 2016 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння ПАТ «ОЗГТВ».4. 
Звiт Наглядової ради ПАТ «ОЗГТВ» про результати дiяльностi за 2016 рiк i 
визначення основних напрямiв дiяльностi ПАТ «ОЗГТВ» на 2017-2018 
роки. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради 
ПАТ «ОЗГТВ».5.Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОЗГТВ» за пiдсумками 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 
фiнансового 2016 року. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї 

ПАТ «ОЗГТВ» за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за результатами фiнансового 2016 рiку. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОЗГТВ».6.  За-
твердження рiчного звiту, рiчних пiдсумкiв дiяльностi, рiчної фiнансової 
звiтностi (у т.ч. балансу) ПАТ «ОЗГТВ» за 2016 рiк.7.Прийняття рiшення, 
щодо розподiлу прибутку i збиткiв ПАТ «ОЗГТВ» та затвердження розмiру 
рiчних дивiдендiв за 2016 рiк.8.Припинення повноважень голови та членiв 
Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОЗГТВ».9.Обрання членiв На-
глядової ради ПАТ «ОЗГТВ».10.Затвердження умов цивiльно-правових 
або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради 
ПАТ «ОЗГТВ».11.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОЗГТВ». 12.За-
твердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладати-
муться з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових 
договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОЗГТВ».13.Надання згоди на 
передачу до комунальної власностi територiальної громади м. Одеси гур-
тожитку ПАТ «ОЗГТВ» iз iнженерними мережами та зовнiшнiми iнженерними 
мережами, за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепiги,54/2.

Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства скликанi загальнi збори То-
вариства та затверджено порядок денний.Осiб (особи), що подавали 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн та доповнень 
до порядку денного не вiдбувалося. 

Результати розгляду питань порядку денного: по всiм питанням порядку 
денного були прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: 
по питаннях порядку денного з №№ 1 - 8, 12 було прийняте рiшення «ЗА»; 
По питанню порядку денного №9 було прийняте рiшення: обрано членами 
Наглядової ради Товариства Балаян Станiслава Валерiйовича, Зайкову 
Валентину Семенiвну, Лебедєву Олену Юрiївну, Лебедєва Юрiя Михайло-
вича, Моргун Оксану Олександрiвну;по питанню порядку денного №11 
було прийняте рiшення: обрано членами Ревiзiйної комiсiї Ведерникова 
Iллю Олександровича, Матвєєнко Марiю Павлiвну, Козловську Тетяну 
Павлiвну.По питанню порядку денного №13 рiшення не прийняте.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАїНСЬКА IНОВАЦIЙНОФIНАНСОВА КОМПАНIЯ»

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНIчНИХ ВИРОБIВ»
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента.: ПУБЛIчНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIДПРИєМСТВО ПО 
ВИРОБНИЦТВУ МЕДИчНИХ ВИРОБIВ З ПОЛIМЕРНИХ 
МАТЕРIАЛIВ «ГЕМОПЛАСТ», 00480922, вул.Маяковського, 57, 
м.Бiлгород-Днiстровський, Одеська область, 67700, Україна, (04849)3-15-62

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії.: 25 квітня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію.: http://hemoplast.ua/

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності.: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал», 36391522

5. Інформація про загальні збори: 26.04.2017 року Товариством прове-
дені річні загальні збори акціонерів. Кворум зборів: 60,45% до загальної 
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1.  Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження 
регламенту роботи загальних зборів Товариства. 2. Звіт Правління Товари-
ства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт 
Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту. 4. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту 
Товариства за 2016 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (по-
криття збитків) за 2016 рік. 7. Визначення основних напрямів діяльності 
товариства на 2017 рік. 8. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх 
положень Товариства шляхом викладання та затвердження їх в новій ре-
дакції. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядо-
вої ради Товариства. 10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради. 12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та чле-
нів Ревізійної комісії. 13. Про обрання членів Ревізійної комісії. 14. Затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 
Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії. 
15. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних право-
чинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПАТ «Гемопласт» протягом 
не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, 
а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день про-
ведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.

Пропозицій від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного не 
надходило. Результати розгляду питань порядку денного: обрано голову 
та секретаря загальних зборів акціонерів, персональний склад лічильної 
комісії; затверджено регламент роботи загальних зборів акціонерів Това-
риства; розглянуто звіт правління Товариства за 2016 рік та прийнято рі-
шення за наслідками його розгляду; розглянуто звіт наглядової ради Това-
риства за 2016 рік та прийнято рішення за наслідками його розгляду; 
розглянуто звіт ревізійної комісії за 2016 рік та прийнято рішення за на-
слідками їх розгляду; прийнято рішення щодо затвердження річного звіту 
Товариства за 2016 рік; прийнято рішення щодо затвердження порядку 
розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік; визначено основні на-
прямки діяльності товариства на 2017 рік; прийнято рішення щодо вне-
сення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом ви-
кладання та затвердження їх в новій редакції; прийнято рішення щодо 
припинення повноважень діючого складу наглядової ради Товариства та 
обрання нових членів Наглядової ради Товариства; прийнято рішення 
щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядо-
вої ради; прийнято рішення щодо про припинення повноважень діючого 
складу Ревізійної комісії Товариства та обрання нових членів Ревізійної 
комісії; прийнято рішення щодо затвердження умов цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться 
з обраними членами Ревізійної комісії; прийнято рішення щодо попере-
днього схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів та 
внесення змін до них, які може вчиняти ПАТ «Гемопласт» протягом не 
більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, 
а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день 
проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.

Загальні збори відбулися, всі питання порядку денного були розгляну-
ті, про що складено Протокол №28.

6. Інформація про дивіденди: рішення про виплату дивідендів за ре-
зультатами звітного та попереднього років не приймалось, дивіденди не 
нараховувались та не виплачувались.

Річна інформація емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «чЕРВОНИЙ чАБАН», 00486801, Херсон-
ська область, Каланчацький район, 75830, с. Червоний Чабан, вул. Шев-
ченко, 6 05530 37079,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: ТОВ «Незалежна аудиторська фiрма «Прiоритет», 14124964 
ТОВ  «Незалежна аудиторська фiрма «Пріоритет», 14124964

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент – акціонерне товариство). Чергові загальні збори акціонерів 
ПАТ «Червоний Чабан» відбулися 25 квітня 2018 року за адресою: 75830, 
Херсонська область, Каланчацький р-н, с.Червоний Чабан, вул.Шевченко, 6

Порядок денний: 1. Звіт правління про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду та визначення основних напрямків діяльності на 
2018 рік. 2. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду. 3. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 
2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження 
висновків ревізійної комісії за 2017 рік. 4. Затвердження річного звіту То-
вариства за 2017 рік. 5. Про розподіл прибутку Товариства та затверджен-
ня розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом 
(або визначення порядку покриття збитків), відповідно до результатів 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. 6. Про від-
кликання та обрання членів Наглядової ради.

Прийняті рішення з питань порядку денного: По першому питанню:звіт 
правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства 
у 2017 році затвердити. Доручити голові правління протягом першого пів-
річчя 2018 року розробити фінансовий план розвитку товариства, що пе-
редбачатиме нові напрямки ефективного використання активів підприєм-
ства та залучення додаткових обігових коштів. По другому питанню: звіт 
наглядової ради про роботу за 2017 рік затвердити. По третьому питанню: 
звіт ревізійної комісії про роботу за 2017 рік та висновки за 2017 рік за-
твердити. По четвертому питанню: річний звіт товариства за 2017 рік за-
твердити. По п’ятому питанню: в зв’язку з отриманими збитками дивіден-
ди за 2017 рік не нараховувати. В разі отримання прибутку за підсумками 
роботи у 2018 році розподілити чистий прибуток в частині виплати річних 
дивідендів відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів, що 
діють на час проведення загальних зборів, 5% - спрямувати до резервного 
фонду, інше залишити у розпорядженні товариства.

По шостому питанню: вирішили
1. Відкликати членів Наглядової ради 
Голова Наглядової ради – Волковінський В.В.
Члени Наглядової ради – Васильєв С.М., Костенко Г.Г., Томашко О.О.
Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області представник 

Прудкун В.В.
2. Обрати новий склад Наглядової ради:
Голова Наглядової ради: Волковінський В.В.
Члени Наглядової ради: Васильєв С.М., Костенко Г.Г., Томашко О.О.
ПрАТ АПО «Красний Чабан» представник Коваленко З.В.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності
акціонерного товариства за 2017 рік (тис. грн.)
Найменування показника Звітний 

період
Попередній 

період
Усього активів 6998 7633
Основні засоби 10361 12268
Довгострокові фінансові інвестиції 1497 1497
Запаси 55 62
Сумарна дебіторська заборгованість 21 12
Грошові кошти та їхні еквіваленти 253  13
Нерозподілений прибуток - 17439 - 16923
Власний капітал 6488 7004
Статутний капітал 3347 3347
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 504 630
Чистий прибуток -516 -149
Середньорічна кількість акцій 13389400 13389400
Кількість власний акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Голова правління  В.А.Дзяткевич
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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 ТОВАРИ-

СТВО «ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ ПАРК «КИЇВЩИНА»
2. Код за ЄДРПОУ: 32119339
3. Місцезнаходження: 07354 Україна, Київська обл., Вишгородський 

р-н, с. Н. Петрiвцi, вул. Ватутiна, 34
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 581-27-03, (044) 581-27-03
5. Електронна поштова адреса: ptp@emitents.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
25.04.2018р. ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА» отримало повідомлення про 

заміну члена наглядової ради-представника акціонера ТОВ «КАМ», та 
відкликання Горьової Надії Миколаївни. Підстава рішення: п. 7 ст. 53 За-
кону України «Про акціонерні товариства». Розмір пакета акцій (у відсо-
тках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00%. Пере-
бувала на посаді - з 03.04.2018р. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття 
інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: ТОВ «КАМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
32620474, місцезнаходження: 04073, м.Київ, вул. Рилєєва 10-А) є акціо-
нером ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА» та володіє пакетом акцій у розмірі 
88  450 штук простих іменних акцій, що складає 42,87% статутного капі-
талу ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА».

25.04.2018р. ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА» отримало повідомлення про 
заміну члена наглядової ради-представника акціонера ТОВ «КАМ» та 
призначення Яреми Ігоря Володимировича представником акціонера 

ТОВ «КАМ» на посаді члена наглядової ради ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА». 
Підстава рішення: п. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товари-
ства». Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному 
капіталі емітента: 0,00%. Ярема І. В. не є: акцiонером товариства, пред-
ставником групи акцiонерiв, незалежним директором. Ярема І. В. є пред-
ставником акціонера. Строк, на який обрано: до переобрання. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п»яти років: адвокат. 
Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: ТОВ «КАМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
32620474, місцезнаходження: 04073, м.Київ, вул. Рилєєва 10-А) є акціо-
нером ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА» та володіє пакетом акцій у розмірі 
88  450 штук простих іменних акцій, що складає 42,87% статутного капі-
талу ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА».

25.04.2018р. на засіданні наглядової ради ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА» 
було прийнято рішення призначити головою наглядової ради Ярему Ігоря 
Володимировича Підстава рішення: рішення наглядової ради ПрАТ «ПТП 
«КИЇВЩИНА від 25.04.2018р. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким во-
лодіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00%. Ярема І. В. не є: 
акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв, незалежним ди-
ректором. Ярема І. В. є представником акціонера ТОВ «КАМ». Строк, на 
який обрано: до переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п»яти років: адвокат. Додаткова інформація, яка необхідна для 
повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних 
умов фінансово-господарської діяльності емітента: ТОВ «КАМ» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 32620474, місцезнаходження: 04073, 
м.Київ, вул. Рилєєва 10-А) є акціонером ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА» та во-
лодіє пакетом акцій у розмірі 88 450 штук простих іменних акцій, що скла-
дає 42,87% статутного капіталу ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА».

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

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

2. Генеральний директор  єфимчук Ю.У.
25.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Загальні відомості:

Повне найменування: емітента Приватне акціонерне товариство 
«Біо мед скло»

Організаційно-правова форма 
емітента

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04763746
Місцезнаходження емітента 10025, м. Житомир, 

вул. Промислова, 26
Засоби зв’язку тел. 044 4986502, 

факс 044 4986501
Електронна поштова адреса 
емітента

nkulikovskaya@biomedsklo.com.ua

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

http://www.biomedsklo.com.ua/

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

Рішенням річних загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БIО МЕД СКЛО» (надалi – Товариство) 
вiд 24.04.2018 року (протокол №32 вiд 24.04.2018 року) було прийняте 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а 
саме: попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході господар-
ської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тоб-
то у період з 24 квітня 2018 року по 23 квітня 2019 року (включно), будь-
яких значних правочинів (договори купівлі-продажу, поставки, виконання 
робіт, надання послуг, оренди та інші, а також додатки та додаткові угоди до 
них), пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених 
чинним законодавством України, гранична сукупна вартість яких переви-
щує 25 відсотків, але менша 50 відсотків вартості активів Товариства за 
даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, що становить 
бiльше за 117939,75 тис.грн. але менше нiж 235879,50 тис. грн. грн. Упо-
вноважено Голову Правлiння Товариства укладати (вчиняти) та пiдписувати 
такi значнi правочини. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi – 471759,00 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(у  вiдсотках) – 50,00%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 963 674 822 шт., кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 
961 047  795 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» при-
йняття вищезазначеного рiшення – 816 400 641 голосiв, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття вищезазначеного рiшення – 
144 647 154 голосiв.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БIО МЕД СКЛО» (надалi – Товариство) 
вiд 24.04.2018 року (протокол №32 вiд 24.04.2018 року) було прийняте 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а 
саме: попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході господар-
ської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тоб-
то у період з 24 квітня 2018 року по 23 квітня 2019 року (включно), будь-
яких значних правочинів (договори купівлі-продажу, поставки, виконання 
робіт, надання послуг, оренди та інші, а також додатки та додаткові угоди до 
них), пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених 
чинним законодавством України, гранична сукупна вартість яких становить 
50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансо-
вої звітності Товариства за 2017 рік, що становить 235879,50 тис.грн. і біль-
ше. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 471759,00 тис. грн. Уповноважено Голову Правління Товариства 
укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини. 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(у  вiдсотках) – 100,00%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 963 674 822 шт., кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 
961  047  795 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» при-
йняття вищезазначеного рiшення – 816 400 641 голосiв, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття вищезазначеного рiшення – 
144 647 154 голосiв.

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

Голова Правління  Жарков Людвиг Анатолійович.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРОМИСЛОВОТЕХНОЛОГIчНИЙ ПАРК «КИїВЩИНА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІО МЕД СКЛО»
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ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАїНСЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ НАУКОВО
ДОСЛIДНИЙ I ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ ПО 

ЦИВIЛЬНОМУ БУДIВНИЦТВУ»
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік

емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 
друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-
ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
Публiчне акцiонерне товариство «Український зональний науково-
дослiдний i проектний iнститут по цивiльному будiвництву» - 
ПАТ «КиївЗНДIЕП», 01422826, Україна 01133 м.Київ бул.Лесi Українки, 26, 
+380 (44) 286-33-15

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://zniiep.com.ua/dodatkovo/

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора  фізичної особи  підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю АУДИТОРСЬКА ФIРМА «УНIВЕРСАЛ-АУДИТ», 22890033

5. Інформація про загальні збори: Iнформацiя про загальнi збори не 
надається, тому що вiдповiдно до ЗУ <Про акцiнернi товаориства> 
загальнi збори акцiонерiв не проводяться, оскiльки Мiнiстерству 
регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господар-
ства України належить 100% акцiй товариства.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

У звітному періоді

за 
прости-

ми 
акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

за 
простими 
акціями

за приві-
лейова-

ними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 63 350 0

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн

0 0 11,29 0

Сума виплачених/перерахо-
ваних дивідендів, грн

0 0 63 350 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депозитар-
ну систему із зазначенням 
сум (грн) перерахованих ди-
відендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів без-
посередньо акціонерам із за-
значенням сум (грн) перера-
х о в а н и х / в і д п р а в л е н и х 
дивідендів на відповідну дату
Опис Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв у звiтному 

перiодi: рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк було 
прийнято на засiдання комiсiї з питань удосконалення 
дiяльностi державних пiдприємств, установ та органiзацiй, 
що належать до сфери управлiння Мiнрегiону, та 
акцiонерних товариств, стосовно яких Мiнiстерство 
здiйснює повноваження з управлiння корпоративними пра-
вами держави вiд 28.04.2017 р. (протокол №1). 
Порядок виплату дивiдендiв за 2016 рiк у звiтному перiодi: 
виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.
Спосiб виплати дивiдендiв у звiтному перiодi: безпосередньо 
акцiонерам (безпосередньо державi, вiд iменi якої управлiння 
корпоративними правами здiйснює Мiнiстерство 
регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального 
господарства України (код ЄДРПОУ: 37471928)).
Строк виплати дивiдендiв у звiтному перiодi: протягом 
6 (шести) мiсяцiв з дня прийняття рiшення про виплату 
дивiдендiв.
У звiтному перiодi дивiденди виплачувались за результа-
тами 2016 року.
Станом на дату розкриття рiчної iнформацiї виплата дивiдендiв 
за результатами звiтного перiоду (за 2017 рiк) акцiонерним то-
вариством безпосередньо акцiонерам не здiйснювалась, 
рiшення про виплату дивiдендiв за звiтний 2017 рiк не прийма-
лось, в з’язку з цим iнформацiя про дивiденди за результатами 
звiтного перiоду (за 2017 рiк) вiдсутня.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС”

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 
товариство 
"Електромашпромсервiс"

2. Код за ЄДРПОУ 05476747
3. Місцезнаходження 50027, Кривий Рiг, Героїв 

АТО,71/2
4. Міжміський код, телефон та факс 0564097610 0564097600
5. Електронна поштова адреса emps94@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

elps.dp.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно Протоколу Загальних зборiв №29 вiд 25.04.2018 р. припи-

нено повноваження Гусак А.О., непогашениої судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має, особа перебувала на посадi з 
28.04.2012р.

Згiдно Протоколу Загальних зборiв №29 вiд 25.04.2018 р. припи-
нено повноваження Кулiш О.М.., непогашениої судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має, особа перебувала на посадi з 
28.04.2012р.

Згiдно Протоколу Загальних зборiв №29 вiд 25.04.2018р. припине-
но повноваження Гусак Г.М., непогашениої судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, особа перебувала на посадi з 24.04.2015р.

Згiдно Протоколу Загальних зборiв № 29 вiд 25.04.2018р., Прото-
колу Наглядової Ради № 8 вiд 25.04.2018р Гусак Андрiя Олександро-
вича обрано Головою Наглядової ради, непогашениої судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Останнi 5 рокiв особа перебу-
вала на посадi Голови Наглядової Ради 
ПрАТ «Електромашпромсервiс». Призначена строком на 1 рiк.

Згiдно Протоколу Загальних зборiв № 29 вiд 25.04.2018р. Кулiш 
Олену Миколаївну обрано членом Наглядовой ради, непогашениої 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано строком 
на 1 рiк.

Згiдно Протоколу Загальних зборiв № 29 вiд 25.04.2018р. Гусак 
Галину Миколаївну обрано членом Наглядової ради, непогашениої 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi роки осо-
ба перебувала на посадi Заступника Голови Правлiння 
ПАТ «Електромашпромсервiс» до 06.02.2015р., вихiд на пенсiю. При-
значена строком на 1 рiк.

Згiдно Протоколу Загальних зборiв № 29 вiд 25.04.2018р. припи-
нено повноваження Бурлаченко Анатолiя Васильовича, непогашени-
ої судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Особа перебу-
вала на посадi з 15.04.2016 р.

Згiдно Протоколу Загальних зборiв № 29 вiд 25.04.2018р. припи-
нено повноваження Шарапова Дмитра Анатолiйовича, непогашениої 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Особа перебува-
ла на посадi з 15.04.2016 р.

Згiдно Протоколу Загальних зборiв № 29 вiд 25.04.2018р. Бурла-
ченко Анатолiя Васильовича обрано членом Наглядової ради, непо-
гашениої судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi 
роки особа перебувала на посадi 1 Заступника Голови Правлiння 
ПАТ «Електромашпромсервiс» до 07.07.2014р., вихiд на пенсiю. При-
значен строком на 1 рiк. 

Згiдно Протоколу Загальних зборiв № 29 вiд 25.04.2018р. Шарапо-
ва Дмитра Анатолiйовича обрано членом Наглядової ради, непога-
шениої судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi  
5 рокiв особа перебувала на посадi Директора «Гормаш-Україна». 
Призначен строком на 1 рiк.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади Столiтня Юлiя 

Вячеславiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівни-

ка)
М.П. 25.04.2018

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"
2. Код за ЄДРПОУ: 00380267
3. Місцезнаходження: 73000, м. Херсон, вул. Гiмназична, буд. 30
4. Міжміський код, телефон та факс: 0552494172 0552494172
5. Електронна поштова адреса: head_office@hleb.ks.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

26.04.2018 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Херсон-
ський хлiбокомбiнат» прийнято рiшення про попереднє надання згоди на 

вчинення Товариством правочинiв з ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» протягом року 
щодо поставки товарiв на умовах та за цiнами, що будуть узгодженi 
самостiйно головою правлiння з ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» на суму, що переви-
щує 50 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства, але не бiльше 60 000 000 (шiстдесяти мiльйонiв) грн. по кож-
ному окремому правочину.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв за даними останьої рiчної звiтностi активiв Товариства складає 
139 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 3020244 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєструвалися 3019731 шт., кiльксть що проголосували 
за  - 3019731, 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 Дуров Сергiй Борисович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2018
(дата)

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ФАСТIВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»;

2. Код за ЄДРПОУ: 05509335;
3. Місцезнаходження: 08500, Україна, Київська область, м. Фастiв, 

вул. Галафеєва,101;
4. Міжміський код, телефон та факс: 04565 6-70-38; 04565 6-16-56;
5. Електронна поштова адреса: info@fastyvmebli.pat.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: fastyvmebli.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
II. Текст повідомлення

24.04.2018р. у зв’язку з закiнченням термiну повноважень, рiшенням 
чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №8 вiд 24.04.2018р.), 
з  24.04.2018р., припинено повноваження: Голова Наглядової ради (пред-
ставник акцiонера ТОВ «Компанiя «Новiнвест», який володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 89,6048%.): Ткаченко Сергiй Михайлович (поса-
дова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), не 
володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебував на 
посадi 7р. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

24.04.2018р. у зв’язку з закiнченням термiну повноважень, рiшенням 
чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №8 вiд 24.04.2018р.), 
з  24.04.2018р., припинено повноваження: Член Наглядової ради (пред-
ставник акцiонера ТОВ «Компанiя «Новiнвест», який володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 89,6048%.): Балахтар Галина Михайлiвна (поса-
дова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), не 
володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебувала на 
посадi 6 р. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. 

24.04.2018р. у зв’язку з закiнченням термiну повноважень, рiшенням 
чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №8 вiд 24.04.2018р.), 
з  24.04.2018р., припинено повноваження: Член Наглядової ради (пред-
ставник акцiонера ТОВ «Компанiя «Новiнвест», який володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 89,6048%.): Краснонос Олександр Вiкторович 
(посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), не 
володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебував на 
посадi 2 р. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. 

24.04.2018р. у зв’язку з закiнченням термiну повноважень, рiшенням 
чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №8 вiд 24.04.2018р.), 
з  24.04.2018р., припинено повноваження: Член Наглядової ради (пред-
ставник акцiонера ТОВ «Компанiя «Новiнвест», який володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 89,6048%.): Руденко Дмитро Олегович (посадова 
особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), не володiє 
часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебував на посадi  1 р. 
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

24.04.2018р. у зв’язку з закiнченням термiну повноважень, рiшенням 
чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №8 вiд 24.04.2018р.), з 
24.04.2018р., припинено повноваження: Член Наглядової ради (представ-
ник акцiонера ТОВ «Компанiя «Новiнвест», який володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 89,6048%.): Буко Валентин Анатолiйович (посадова 
особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), не володiє 
часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебував на посадi  1 р. 

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2018р. (про-
токол №8 ) та рiшенням Наглядової ради (протокол № 26 вiд 24.04.2018р.), 
з 24.04.2018р., обрано: Голова Наглядової ради: Ткаченко Сергiй Михайло-
вич (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), 
не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Обрано 
строком на 3 роки. Попереднi обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Дирек-
тор. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Голова Наглядової ради є представником 
акцiонера ТОВ «Компанiя «Новiнвест» (код ЄДРПОУ 34446802, 
мiсцезнаходження: 08500, Київська область, м. Фастiв, вул. Галафеє-
ва,  101), який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 89,6048%. 

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2018р. (про-
токол №78), з 24.04.2018р., обрано: Член Наглядової ради: Балахтар Гали-
на Михайлiвна (посадова особа не надала згоди на оприлюднення пас-
портних даних), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями 
емiтента. Обрано строком на 3 роки. Попереднi обiйманi посади за останнi 
п’ять рокiв: Директор. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Член Наглядової ради є представни-
ком акцiонера ТОВ «Компанiя «Новiнвест» (код ЄДРПОУ 34446802, 
мiсцезнаходження: 08500, Київська область, м. Фастiв, вул. Галафеє-
ва,  101),який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 89,6048%. 

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2018р. (про-
токол №8 ), з 24.04.2018р., обрано: Член Наглядової ради: Краснонос 
Олександр Вiкторович (посадова особа не надала згоди на оприлюднення 
паспортних даних), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями 
емiтента. Обрано строком на 3 роки. Попереднi обiйманi посади за останнi 
п’ять рокiв: менеджер. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Член Наглядової ради є представни-
ком акцiонера ТОВ «Компанiя «Новiнвест» (код ЄДРПОУ 34446802, 
мiсцезнаходження: 08500, Київська область, м. Фастiв, вул. Галафеє-
ва,  101), який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 89,6048%. 

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2018р. (про-
токол №8 ), з 24.04.2018р., обрано: Член Наглядової ради: Руденко Дмитро 
Олегович (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних 
даних), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Об-
рано строком на 3 роки. Попереднi обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: 
приватний пiдприємець. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Член Наглядової ради є пред-
ставником акцiонера ТОВ «Компанiя «Новiнвест» (код ЄДРПОУ 34446802, 
мiсцезнаходження: 08500, Київська область, м. Фастiв, вул. Галафеє-
ва,  101), який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 89,6048%. 

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2018р. (про-
токол №8 ), з 24.04.2018р., обрано: Член Наглядової ради: Буко Валентин 
Анатолiйович (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспорт-
них даних), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. 
Обрано строком на 3 роки. Попереднi обiйманi посади за останнi п’ять 
рокiв: пенсiонер. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Член Наглядової ради є представни-
ком акцiонера ТОВ «Компанiя «Новiнвест» (код ЄДРПОУ 34446802, 
мiсцезнаходження: 08500, Київська область, м. Фастiв, вул. Галафеє-
ва,  101), який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 89,6048%. 

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

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

2. Найменування посади Директор Макаренко Тетяна Iванiвна 
25.04.2018
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КАЛИНIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИєМСТВО 10509», 03372475, вул.Ленiна, 18, м. Калинiвка, 
Калинiвський, Вінницька, 22400, (04333) 2-10-75 2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Ко-
місії: 25.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: http://atp10509.at.ua/ 4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Міжнародний Фінансовий Аудит», 37024556 5. Інформа-
ція про загальні збори 29.04.2017, чергові 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1.Прийняття рішення з питань порядку проведення 
загальних зборів. 2.Звіт директора про фінансово господарську діяльність 
за 2016 рік. 3.Звіт наглядової ради за 2016 рік. 4.Затвердження висновків 
Ревізора, річного звіту та балансу за 2016 рік 5.Про розподіл прибутку (по-

криття збитків) за 2016 рік. 6.Про затвердження правочинів, укладених то-
вариством, та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття 
цього рішення. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийняли 
рішення з питань порядку проведення загальних зборів. 2. затвердити звіт 
директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2016 рік. Роботу Товариства визнати задовільною. 3. за-
твердити звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік . 4. затвердити ви-
сновки Ревізора, річний звіт та баланс за 2016 рік. 5. дивіденди за 2016 рік 
не нараховувати і не виплачувати. 6. Загальні збори приймають рішення 
про попереднє схвалення значних право чинів в сумі 1500 тис.грн (один 
мільйон п'ятсот тисяч гривень), які можуть вчинятися товариством протя-
гом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, або до на-
ступних загальних зборів. Збори уповноважують директора на укладання 
та підпис таких правочинів. Всі рішення по питаннях порядку денного були 
прийняті одноголосно. Пропозицій до питань порядку денного не надходи-
ло. Позачергових зборів протягом звітного періоду не було.6. Інформація 
про дивіденди За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ: 00174740
3. Місцезнаходження: 85300, Донецька обл., місто Покровськ, 

вул. Торгівельна, буд. 106А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0623458882
5. Електронна поштова адреса: makarov@detz.dn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

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

II. Текст повідомлення
24.04.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ «ДЕТЗ», а 

саме:
- припинено повноваження голови наглядової ради Гурєєва Максима 

Костянтиновича на підставі рішення загальних зборів товариства (про-
токол від 24.04.2018р.). Рішення прийняте на вимогу чинного законодав-
ства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа пе-
ребувала на посаді з 03.10.2017р. Особа акціями товариства не володіє. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена наглядової ради Біленка Антона 
Олександровича на підставі рішення загальних зборів товариства (про-
токол від 24.04.2018р.). Рішення прийняте на вимогу чинного законодав-
ства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа пе-
ребувала на посаді з 03.10.2017р. Особа акціями товариства не володіє. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена наглядової ради Карандєєва Ста-
ніслава Олексійовича на підставі рішення загальних зборів товариства 
(протокол від 24.04.2018р.). Рішення прийняте на вимогу чинного зако-
нодавства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Осо-
ба перебувала на посаді з 03.10.2017р. Особа акціями товариства не 
володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

- припинено повноваження члена наглядової ради Куринного Вале-
рія Михайловича на підставі рішення загальних зборів товариства (про-
токол від 24.04.2018р.). Рішення прийняте на вимогу чинного законодав-
ства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа 
перебувала на посаді з 03.10.2017р. Особа акціями товариства не воло-
діє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

- припинено повноваження члена наглядової ради Плотнікової Ірини 
Миколаївни на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол 
від 24.04.2018р.). Рішення прийняте на вимогу чинного законодавства. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа перебу-
вала на посаді з 03.10.2017р. Особа акціями товариства не володіє. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду голови та члена наглядової ради Гурєєва Макси-
ма Костянтиновича на підставі рішення загальних зборів товариства 
(протокол від 24.04.2018р.) та рішення наглядової ради (протокол від 
24.04.2018р.). Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання ново-
го складу наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття пас-

портних даних. Особу обрано до наступних річних зборів товариства. До 
обрання особа займала посади: директор дирекції з правового забез-
печення, директор дирекції з юридичного забезпечення, голова наглядо-
вої ради. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Кандидат є незалежним 
директором.

- обрано на посаду члена наглядової ради Клименка Андрія Володи-
мировича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 
24.04.2018р.). Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання ново-
го складу наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Особу обрано до наступних річних зборів товариства. До 
обрання особа займала посади: головний фахівець відділу організації 
рахунків, начальник відділу організації розрахунків дирекції з організації 
рахунків та фінансового аналізу. Особа акціями товариства не володіє. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Кандидат є незалежним директором.

- обрано на посаду члена наглядової ради Плотнікову Ірину Микола-
ївну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 
24.04.2018р.). Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання ново-
го складу наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Особу обрано до наступних річних зборів товариства. До 
обрання особа займала посади: ведучий спеціаліст дирекції з плануван-
ня та економічного аналізу, член наглядової ради. Особа акціями това-
риства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Кандидат є представником акціонера - TORINOX 
FINANCE LTD (ТОРІНОКС ФАЙНЕНС ЛТД) (Віргінські о-ви (Брит.)), реє-
страційний номер: 1688859.

- обрано на посаду члена наглядової ради Біленка Антона Олексан-
дровича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 
24.04.2018р.). Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання ново-
го складу наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Особу обрано до наступних річних зборів товариства. До 
обрання особа займала посади: заступник головного бухгалтера, член 
наглядової ради. Особа акціями товариства не володіє. Особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Кандидат є 
представником акціонера ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ДОНСТІЛ» КОМ-
ПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕРКАМП ХОЛДІНГС 
ЛІМІТЕД», Код за ЄДРПОУ: 31071972.

- обрано на посаду члена наглядової ради Куринного Валерія Михай-
ловича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 
24.04.2018р.). Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання ново-
го складу наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Особу обрано до наступних річних зборів товариства. До 
обрання особа займала посади: директор, член наглядової ради. Особа 
акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Кандидат є представником акціонера 
Компанія NYSTELLA HOLDINGS LIMITED (НІСТЕЛЛА ХОЛДІНГЗ ЛІМІ-
ТЕД) (Кіпр), реєстраційний номер: HE 291491.

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

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

2. Найменування посади Генеральний директор Макаров Андрій 
Володимирович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)М.П. 25.04.2018р.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІчНИЙ ЗАВОД»
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Блакитний полiс»», 31029412, 
Україна Київська обл. Голосiївський р-н 03150 м. Київ вул. Антоновича, 122, 
0442063080

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

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

4. Найменування, код за єДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра  фізичної особи  підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 
«Аудит-Стандарт», 32852960

5. Інформація про загальні збори: 
27.04.2017 проведено річні загальні збори. Порядок денний рiчних За-

гальних зборiв акцiонерiв: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2.Затверджен-
ня регламенту, порядку проведення рiчних Загальних Зборiв та порядку го-
лосування. 3.Обрання головуючого та секретаря рiчних Загальних Зборiв. 
4.Розгляд Звiту Правлiння Товариства за результатами дiяльностi ПАТ «СК 
«Блакитний полiс» у 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Правлiння Товариства. 5.Розгляд Звiту Наглядової ради ПАТ «СК «Бла-
китний полiс» за результатами дiяльностi у 2016 р. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 6.Розгляд Звiт 
Ревiзора за результатами дiяльностi ПАТ «СК «Блакитний полiс» у 2016 р. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. 7.За-
твердження рiчного звiту ПАТ «СК «Блакитний полiс» за результатами 
дiяльностi у 2016 р. 8.Розподiл прибутку та збиткiв ПАТ «СК «Блакитний 
полiс» за результатами дiяльностi у 2016 р. Затвердження розмiру рiчних 
дивiдендiв. 9.Про припинення повноважень голови та членiв наглядової 
ради ПАТ «СК «Блакитний полiс». 10. Про обрання членiв наглядової ради 
Товариства та затвердження умов цивiльно-правових договорiв iз членами 
наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, визначення уповно-
важеної особи на пiдписання цивiльно-правових договорiв iз членами на-
глядової ради ПАТ «СК «Блакитний полiс». 11.Про дострокове припинення 
повноважень Ревiзора ПАТ «СК «Блакитний полiс». 12.Про обрання Ревiзора 
ПАТ «СК «Блакитний полiс». 13. Прийняття рiшення про попереднє схвален-
ня значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року, визначення їх 
характеру та сукупної граничної вартостi. 14. Внесення та затвердження змiн 
до Статуту Товариства та затвердження його нової редакцiї. 15.Про визна-
чення уповноваженої особи Товариства, якiй надаються повноваження щодо 
здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв про прийняття рiчними 
Загальними Зборами акцiонерiв Товариства рiшення. Проведення реєстрацiї 
змiн до Статуту. 16.Припинення повноважень лiчильної комiсiї. Результати 
принятих рiшень: Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 1.1. Обрати 
Лiчильну комiсiю у складi 2-х осiб: Голова Лiчильної комiсiї - Ворошкевич 
Iрина Валерiївна. Член Лiчильної комiсiї - Шабан Iнна Василiвна. Питання 
2.  Затвердження регламенту, порядку проведення рiчних Загальних Зборiв 
та порядку голосування. 2.1. Затвердити наступний регламент, порядок про-
ведення рiчних Загальних зборiв та порядок голосування: - Час на доповiдь 
- 10 хвилин; - Час на запитання - 2 хвилини; - Час на вiдповiдi - 5 хвилин; - 
Запитання подаються до Голови Зборiв в письмовiй формi. - На пiдрахунок 
голосiв вiдвести 5 хвилин. Пiдсумки голосування оформлюються протоко-
лом лiчильної комiсiї. - Голосування з питань порядку денного (окрiм питання 
№ 10 «Про обрання членiв наглядової ради Товариства та затвердження 
умов цивiльно-правових договорiв iз членами наглядової ради, встановлен-
ня розмiру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв iз членами наглядової ради ПАТ «СК «Блакит-
ний полiс» та питання № 12 «Про обрання Ревiзора ПАТ «СК «Блакитний 
полiс») здiйснюється вiдкрито шляхом пiдняття карток для голосування. Го-
лосування з питань № 10 та № 12 порядку денного, яке проводиться шляхом 
кумулятивного голосування, здiйснюється з використанням бюлетенiв для 
кумулятивного голосування. - Голосування на Зборах здiйснюється за прин-
ципом одна акцiя - один голос. - Голосування зi всiх питань порядку денного 
проводиться з використанням бюлетенiв для голосування. - Рiшення Зборiв 
вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голо-
сування. 2.2. Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голо-
сування, а саме: бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови 
Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разi недiйсностi бю-
летеня, про це на ньому робиться вiдповiдна позначка з обов'язковим зазна-
ченням пiдстав недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується 
всiма членами Лiчильної комiсiї. Питання 3. Обрання головуючого та секре-
таря рiчних Загальних Зборiв. 3.1. Обрати Головуючим Зборiв Козиного Во-
лодимира Вiкторовича. 3.2. Обрати секретарем Загальних Зборiв Гладких 
Майю Миколаївну. Питання 4. Розгляд Звiту Правлiння Товариства за ре-
зультатами дiяльностi ПАТ «СК «Блакитний полiс» у 2016 р. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 4.1. Роботу 

Правлiння Товариства в 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що 
вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його уста-
новчих документiв. 4.2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства в 2016 роцi затвердити. Питання 5. Роз-
гляд Звiту Наглядової ради ПАТ «СК «Блакитний полiс» за результатами 
дiяльностi у 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Нагля-
дової ради Товариства. 5.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 роцi 
визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi 
Товариства i положенням його установчих документiв. 5.2. Звiт Наглядової 
ради Товариства за результатами дiяльностi у 2016 роцi затвердити. Питан-
ня 6. Розгляд Звiту Ревiзора за результатами дiяльностi ПАТ «СК «Блакит-
ний полiс» у 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6.1. Роботу Ревiзора Товариства в 2016 роцi 
визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi 
Товариства i положенням його установчих документiв. 6.2. Звiт Ревiзора То-
вариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi То-
вариства в 2016 роцi затвердити. Питання 7. Затвердження рiчного звiту 
ПАТ «СК «Блакитний полiс» за результатами дiяльностi у 2016 р. 7.1. За-
твердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. Питання 8. Розподiл прибутку та 
збиткiв ПАТ «СК «Блакитний полiс» за результатами дiяльностi у 2016 р. За-
твердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8.1. Прийняти до вiдома, що за 
пiдсумками роботи в 2016 роцi Товариство має прибуток вiд фiнансово-
господарської дiяльностi в сумi 1 037 100,06 грн. 8.2. Спрямувати 5 % чисто-
го прибутку Товариства за 2016 рiк, що складає 51 855,00 грн., до Резервно-
го капiталу Товариства. 8.3. Залишок нерозподiленого прибутку за 2016 рiк в 
розмiрi 985 245,06 грн. направити на покриття збитку попереднiх рокiв 
8.4. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 
2016  рiк не нараховувати та не сплачувати. Питання 9: Про припинення по-
вноважень голови та членiв наглядової ради ПАТ «СК «Блакитний полiс». 
9.1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Маркової 
Олександри Георгiївни з 27.04.2017 року. 9.2. Припинити повноваження Чле-
на Наглядової ради Товариства Гудемчук Людмили Леонiдiвни з 
27.04.2017 року. 9.3. Припинити повноваження Члена Наглядової ради Това-
риства Iльченко Оксани Вiкторiвни з 27.04.2017 року. 9.4. Припинити повно-
важення Члена Наглядової ради Товариства Перепеченко Олени Борисiвни 
з 27.04.2017 року. 9.5. Припинити повноваження Члена Наглядової ради То-
вариства Торгонського Вiталiя Миколайовича з 27.04.2017 року. Питання 
10: Про обрання членiв наглядової ради Товариства та затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв iз членами наглядової ради, встановлення 
розмiру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв iз членами наглядової ради ПАТ «СК «Блакит-
ний полiс». 10.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Шайдулiну 
Марину Сергiївну з 27.04.2017 року строком на 1 рiк. 10.2. Обрати Членом 
Наглядової ради Товариства Трофiмук Веронiку Сергiївну з 27.04.2017 року 
строком на 1 рiк. 10.3. Обрати Членом Наглядової ради Товариства Гончаро-
ва Дмитра Олександровича з 27.04.2017 року строком на 1 рiк. 10.4. Обрати 
Членом Наглядової ради Товариства Столяр Олену Олексiївну з 
27.04.2017 року строком на 1 рiк. 10.5. Обрати Членом Наглядової ради То-
вариства Олексенко Анну Дмитрiвну з 27.04.2017 року строком на 1 рiк. 
10.6. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться 
мiж Товариством та членами Наглядової ради Товариства. 10.7. Уповнова-
жити Голову Правлiння Товариства у встановленому законодавством поряд-
ку укласти та пiдписати цивiльно-правовi договори мiж Товариством та чле-
нами Наглядової ради Товариства. Питання 11. Про дострокове припинення 
повноважень Ревiзора ПАТ «СК «Блакитний полiс». 11.1. Достроково при-
пинити повноваження Ревiзора Товариства Шинкаренко Л.С. з 
27.04.2017 року. Питання 12. Про обрання Ревiзора ПАТ «СК «Блакитний 
полiс». 12.1. Обрати Ревiзором Товариства Iннокову Iрину Петрiвну з 
27.04.2017 року строком на 3 роки. Питання 13. Прийняття рiшення про по-
переднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року, 
визначення їх характеру та сукупної граничної вартостi. 13.1. Прийняти 
рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством з дати проведення цих загальних зборiв до дати проведення 
наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, вiдповiдно до наступних 
критерiїв: 1) Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством протягом року: господарськi договори; договори страхування та пере-
страхування; договори куплi-продажу цiнних паперiв; фiнансовi договори (а 
саме: договори застави; поруки, гарантiї; вiдступлення права вимоги; пере-
ведення боргу, позики, договори кредиту тощо). 2) Гранична сукупна вартiсть 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року не по-
винна перевищити 75  000 000,00 (сiмдесят п'ять мiльйонiв) грн; 13.2. Нада-
ти Головi Правлiння Товариства повноваження з дати проведення цих за-
гальних зборiв до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв, укладати значнi правочини, якщо вони вiдповiдають встановле-
ним вище критерiям. 13.3.  Встановити, що при розрахунку сукупної гранич-
ної вартостi правочинiв для договорiв страхування та перестрахування су-
мою правочину вважається вартiсть страхових та перестрахових послуг 
(страховий платiж та перестрахувальна премiя), для господарських договорiв 
та договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв - цiна договору, для фiнансових 
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договорiв - сума зобов'язань за цими договорами. Питання 14. Внесення та 
затвердження змiн до Статуту Товариства та затвердження його нової 
редакцiї. 14.1. Зняти питання щодо внесення та затвердження змiн до Стату-
ту Товариства та затвердження його нової редакцiї з порядку денного. Пи-
тання 15. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якiй надаються 
повноваження щодо здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв про 
прийняття рiчними Загальними Зборами акцiонерiв Товариства рiшення. 
Проведення реєстрацiї змiн до Статуту. 15.1. Визначити Голову Правлiння 
Товариства уповноваженою особою, якiй надати повноваження щодо 
здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв про прийнятi Зборами 
рiшення. 15.2. Забезпечити подання необхiдних документiв для державної 
редакцiї Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя 
«Блакитний полiс» у новiй редакцiї та вiдповiдних змiн вiдомостей про Това-
риство у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань та уповноважити на це Голову 
Правлiння Товариства з правом передоручення. Питання 16. Припинення 
повноважень лiчильної комiсiї. 16.1. Припинити повноваження лiчильної 
комiсiї Товариства у складi Ворошкевич I.В. та Шабан I.В. пiсля оформлення 
лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування та пiсля розгляду 
всiх питань порядку денного. Загальнi збори скликались вiдповiдно до вимог 
ЗУ «Про акцiонернi товариства» 

23.06.2017 проведено позачергові загальні збори. Порядок денний поза-
чергових Загальних зборiв6 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2.Обрання 
головуючого та секретаря позачергових Загальних Зборiв. 3.Прийняття 
рiшення про затвердження проекту договору банкiвського вкладу (депози-
ту) з АТ «Укрексiмбанк» на суму 100 000,00 гривень. Результати прийнятих 
рiшень: Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 1.1. Обрати Лiчильну 
комiсiю у складi 2-х осiб: Голова Лiчильної комiсiї - Ворошкевич Iрина 
Валерiївна. Член Лiчильної комiсiї - Шабан Iнна Василiвна. Питання 2. Об-
рання головуючого та секретаря рiчних Загальних Зборiв. 2.1. Обрати Голо-
вуючим Зборiв Козиного Володимира Вiкторовича. 2.2. Обрати секретарем 
Загальних Зборiв Гладких Майю Миколаївну. Питання 3. Прийняття рiшення 
про затвердження проекту договору банкiвського вкладу (депозиту)  
з АТ  «Укрексiмбанк» на суму 100 000,00 гривень. Зняти питання з порядку 
денного про затвердження проекту договору банкiвського вкладу (депозиту) 
з АТ «Укрексiмбанк» на суму 100 000,00 гривень, оскiльки його вирiшення 
належить до виключної компетенцiї Наглядової Ради вiдповiдно до п.18 ч. 
14.2.11 ст. 14.2 Роздiлу 14 Статуту Публiчного акцiонерного товариства 
«Страхова компанiя «Блакитний полiс»». Позачерговi збори скликались за 
iнiцiативою Наглядової Ради емiтента. 

10.07.2017 проведено позачергові загальні збори. Позачерговi Загальнi 
збори скликались за iнiцiативою Наглядової Ради емiтента. Збори не 
вiдбулися, з причин вiдсутностi кворуму.

21.07.2017 проведено позачергові загальні збори. Порядок денний поза-
чергових загальних зборiв: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2.Обрання 
головуючого та секретаря позачергових Загальних Зборiв. 3.Погодження 
прийнятого рiшення Наглядової Ради Товариства вiдповiдно до Протоколу 
№ 183 вiд 23.06.2017 року про передачу страхового портфелю Товариства 
до ПрАТ «СК «Форте Лайф»». 4.Про анулювання Лiценцiї серiя АВ № 499979 
на страхування життя та виключення ПАТ «СК «БЛАКИТНИЙ ПОЛIС»»  
з Державного реєстру фiнансових установ . Результати прийнятих рiшень: 
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 1.1.Обрати Лiчильну комiсiю у 
складi 2-х осiб: Голова Лiчильної комiсiї - Гладких М.М. Член Лiчильної 
комiсiї - Бiлик I.А. Питання 2. Обрання головуючого та секретаря рiчних За-
гальних Зборiв. 2.1. Обрати Головуючим Зборiв Татарiнова Євгена Микола-
йовича. 2.2. Обрати секретарем Загальних Зборiв Шандаренко Вiкторiю 
Вячеславiвну. Питання 3. Прийняття рiшення про погодження прийнятого 
рiшення Наглядової Ради Товариства вiдповiдно до Протоколу № 183 вiд 
23.06.2017 року про передачу страхового портфелю Товариства до 
ПрАТ «СК «Форте Лайф»». Погодити прийняте рiшення Наглядовою Радою 

Товариства вiдповiдно до Протоколу № 183 вiд 23.06.2017 року про переда-
чу страхового портфеля Товариства до ПрАТ «СК «Форте Лайф»». Питання 
4. Про анулювання Лiценцiї серiя АВ № 499979 на страхування життя та 
виключення ПАТ «СК «БЛАКИТНИЙ ПОЛIС»» з Державного реєстру 
фiнансових установ. 4.1. Направити офiцiйну заяву про анулювання лiцензiї 
на страхування життя та заяву про виключення ПАТ «СК «БЛАКИТНИЙ 
ПОЛIС» з Державного реєстру фiнансових установ до Нацiональної комiсiї, 
що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. 
4.2. Доручити Головi правлiння Козиному В.В. пiдписати та направити 
офiцiйну заяву про анулювання лiцензiї на страхування життя та заяву про 
виключення ПАТ «СК «БЛАКИТНИЙ ПОЛIС» з Державного реєстру 
фiнансових установ до Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулю-
вання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Позачерговi збори акцiонерiв скли-
кались за iнiцiативоб Наглядової Ради емiтента. 

04.08.2017 проведено позачергові загальні збори. Порядок денний загаль-
них зборiв: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2.Обрання головуючого та се-
кретаря позачергових Загальних Зборiв. 3.Обрання членiв Наглядової ради 
Товариства. Результати прийнятих рiшень: Питання 1. Обрання членiв лiчильної 
комiсiї. 1.1.Обрати Лiчильну комiсiю у складi 2-х осiб: Голова Лiчильної комiсiї - 
Гладких М.М. Член Лiчильної комiсiї - Бiлик I.А. Питання 2. Обрання головуючо-
го та секретаря рiчних Загальних Зборiв. 2.1. Обрати Головуючим Зборiв Голо-
ву правлiння Козиного В.В. 2.2. Обрати секретарем Загальних Зборiв Шевченко 
Олег Тарасович. Питання 3. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.  
1.Обрати до нового складу Наглядової Ради наступних кандидатiв: Ворону 
О.П., Насташева А.Ю., Шевченко О.Т., Татарiнова Є.М., Шандаренко В.В.  
2. Головою Наглядової Ради призначити Насташева Артура Юрiйовича. 
Загальнi збори скликались за iнiцiативою Наглядової Ради 

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

У звітному періоді

за 
простими 
акціями

за приві-
лейовани-

ми 
акціями

за 
простими 
акціями

за приві-
лейовани-

ми 
акціями

Сума нарахованих дивіден-
дів, грн

0 0 0 0

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених/перерахо-
ваних дивідендів, грн

0 0 0 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депозитар-
ну систему із зазначенням 
сум (грн) перерахованих ди-
відендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів 
безпосередньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/відправлених 
дивідендів на відповідну дату
Опис Дивiденди не виплачувались за рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв. Вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 23.04.2018 року 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного то-
вариства «Страхова компанiя «Блакитний полiс» було прийня-
те рiшення:Дивiденди за результатами господарської дiяльностi 
Товариства за 2017 рiк не нараховувати та не сплачувати. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«МЕЛІОРАТОР»

2. Код за ЄДРПОУ: 01037229
3. Місцезнаходження: 08292, Київська обл., м.Буча, вул. Чкалова, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0459725462, 0459729951
5. Електронна поштова адреса: melyorator@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 01037229.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

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

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Меліоратор» вiд 
23.04.2018р. 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, та дiятиме на дату вчинен-
ня вiдповiдного правочину. Вказанi правочини стосуються: вiдчуження 
(купiвлi-продажу, обмiну, тощо) будiвель та споруд, землi Товариства.

Гранична сукупна вартість правочинів - 60 000,00 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 78206 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 76,72%. 
Загальна кількість голосуючих акцій - 4779, кількість голосуючих акцій, 

що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 4779, кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» приийнятття рішення - 4779, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Голова Правління Свiтлицький Василь Миколайович, 
23.04.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕЛІОРАТОР»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р.
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код згідно з Єди-
ним державним реєстром юридич-
них осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань, 
місцезнаходження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МУРОВА-
НОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ 
ЗАВОД МIНЕРАЛЬНОї 
ВОДИ «РЕГIНА», 05513388,
23400 Вiнницька область Мурованоку-
риловецький смт. Мурованi Курилiвцi 
вул. Заводська, 18, 0435622694

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

24.04.2018 

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

regina.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
фiрма «ТАВI», 23101867

5. Інформація про загальні збори черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 30.03.2017 р. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання членiв лiчильної 
комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Прийняття 
рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв, затвердження ре-
гламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв товариства. 3.Звiт наглядової 
ради товариства про результати дiяльностi за 2016 рiк. Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту наглядової ради товариства. Затвердження 
рiшень наглядової ради товариства. 4.Звiт правлiння про результати 
фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння та визначення основних 
напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. 5.Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про 
результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв 
ревiзiйної комiсiї товариства. 6.Затвердження рiчного звiту та балансу това-
риства за результатами фiнансового 2016 року. Порядок розподiлу прибутку 
товариства за 2016 рiк. 7.Затвердження положення про наглядову раду.
8.Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв на-
глядової ради товариства. 9.Обрання членiв наглядової ради товариства. 
10.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з головою та членами 
наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та членами наглядової 
ради товариства.
Питання щодо порядку денного були запропонованi головою Наглядової 
ради Товариства. Iнших пропозицiй не надходило. Всi питання порядку 
денного розглянутi i по кожному з них прийнято вiдповiдне рiшення: 
1)- Вiдповiдно до статтi 44 Закону України «Про акцiонернi товариства», 
для пiдрахунку голосiв на рiчних загальних зборах, роз'яснення щодо по-
рядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз за-
безпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження

лiчильної комiсiї за договором про надання реєстру власникiв iменних 
цiнних паперiв 11Р/01-14 вiд 27 сiчня 2014 року покладено на депозитарну 
установу ТОВ «Фондова компанiя «Торговець цiнними паперами «Реєстр-
Консалтинг» в складi двох осiб, персонально: Герасименко Олена Євгенiвна, 
Наконечна Тетяна Сергiївна. Строк повноважень призначеної лiчильної 
комiсiї встановити до дати закриття зазначених загальних зборiв акцiонерiв. 
2)- Для проведення загальних зборiв прийняти наступнi рiшення: 1.Голосу-
вання на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акцiя - 1 голос, 
крiм кумулятивного голосування. 2.Всi зауваження, якi потрiбно вносити до 
протоколу, подавати пiд час зборiв в письмовiй формi з зазначенням 
прiзвища, iменi, по батьковi/найменування акцiонера, кiлькостi та типу на-
лежних йому акцiй, а у випадку зауважень представником акцiонера - до 
вищеперерахованої iнформацiї додавати копiю доручення. 3.Запитання по-
давати в письмовiй формi пiд час розгляду питання порядку денного, по 
якому виникло запитання iз зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi/на-
йменування акцiонера, кiлькостi та типу належних йому акцiй, а у випадку 
надання запитання представником акцiонера - до вищеперерахованої 
iнформацiї додавати копiю доручення. 4.З усiх питань порядку денного про-
вести голосування виключно з використанням бюлетенiв. 5.Одна особа по 
одному питанню виступає тiльки 1 раз. 6.Збори провести без перерви. За-
твердити регламент роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства: 
1.Виступаючi з питань порядку денного - до 10 хв.; 2.Виступи - до 3 хв.;  
3.Запитання - до 2 хв.; 4.Вiдповiдi на запитання - до 3 хв. 3)- Затвердити звiт 
наглядової ради товариства про результати дiяльностi за 2016 рiк. Роботу 
наглядової ради за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити рiшення 
наглядової ради товариства. 4)- Затвердити звiт правлiння про результати 
фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Роботу 
правлiння товариства за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити 
основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк. 5)- Затвердити звiт та висновки 
ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово - господарської дiяльностi това-
риства за 2016 рiк за наслiдками їх розгляду. 6)- Затвердити рiчний звiт та 
баланс товариства за результатами фiнансового 2016 року. Здiйснити 
розподiл отриманого прибутку за 2016 рiк в розмiрi 237 745 (двiстi тридцять 
сiм тисяч сiмсот сорок п'ять) гривень 11 копiйок наступним чином: 237 745 
(двiстi тридцять сiм тисяч сiмсот сорок п'ять) гривень 11 копiйок (100 % вiд 
розмiру чистого прибутку за 2016 рiк) спрямувати на формування фонду 
розвитку виробництва та матерiально - технiчної бази товариства. 7)- За-
твердити положення про наглядову раду.
8)- В зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень голови та членiв наглядової 
ради припинити повноваження голови та членiв наглядової ради - Продiвус 
Свiтлани Володимирiвни, Беркуна Олександра Васильовича, Бондар Iнни 
Володимирiвни. 9)- Обрати членами наглядової ради товариства три особи, 
персонально: Продiвус Свiтлану Володимирiвну, Беркуна Олександра Васи-
льовича, Бондар Iнну Володимирiвну строком на три роки. 10)- Затвердити 
умови трудового договору з головою наглядової ради товариства в редакцiї, що 
доведена до вiдома присутнiх. З членами наглядової ради укласти безоплатнi 
цивiльно-правовi договори в редакцiї, що доведена до вiдома присутнiх. Вiд 
iменi товариства уповноважити на пiдписання вищезазначених договорiв з го-
ловою та членами наглядової ради голову правлiння товариства. 
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликались.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОМПАНIЯ 
«ПОЛАКС», 19053819, 65026 Одеська 
область м. Одеса вул. Рiшельєвська, 14, 
(048)7384585

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

24.04.2018р.

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

www.polaks.informs.net.ua

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРЕЛЕ-
ВАТОРПРОМ», 31640002, 65003 
Одеська область д/н м.Одеса вул. чорно-
морського козацтва, буд.52/1, 
(048) 7386365

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

24.04.2018р.

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

Uep.admsilos.com.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«ВІПОЛ»
2. Код за ЄДРПОУ: 02131516
3. Місцезнаходження: 03151 м.Київ, вул. Волинська, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 246-27-33, (044) 246-27-33
5. Електронна поштова адреса: vipol_book@ukr.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: https://sites.google.com/site/
vipolkiev/home

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-
ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про при-
йняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 24.04.2018р.
Відомості щодо правочинів: 
Характер правочинів: предметом правочинів може бути майно, ро-

боти або послуги, договори купiвлi-продажу товарів (послуг), надання 
в оренду власного нерухомого майна, кредитні договори, генеральні 

угоди, договори застави, договори про надання гарантій тощо.
Гранична сукупна вартість правочинів: 25000,00 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 6614,00 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-

тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках): 377,99%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 3943014.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-

них зборах: 3837658.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-

шення: 3837658.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття 

інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента: рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів було прийнято загальними збо-
рами акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ» (протокол №1 вiд 24.04.2018р.).

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

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

2. Генеральний директор  Кокодзєй є. В. 
25.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІПОЛ»

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УКРГАЗПРОМПОЛIС», 
21664129м. Київ , Шевченкiвський, 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 41 
(044) 235-25-00,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рiал Аудит», 38013592

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне товариство) Вид зборів – річні, дата прове-
дення – 22.04.2017, кворум 63,656%.

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання 
лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 3. Затвердження порядку (регламенту) прове-
дення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Розгляд 
звiту Правлiння Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду. 5. Розгляд звiту Наглядової Ради Товари-
ства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  
6. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками його розгляду. 7. Розгляд звiту Служби 
внутрiшнього аудиту за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
його розгляду. 8. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства 
за 2016 рiк. 9. Про затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товари-
ства за 2016 рiк. 10. Змiна типу Товариства. 11. Змiна найменування 
Товариства. 12. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства 
шляхом викладення його в новiй редакцiї. 13. Змiна мiсцезнаходження 
Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань по-
рядку денного: збори скликанi Наглядовою радою, порядок денний за-
тверджено Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило. Осо-
ба, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: 
збори черговi. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано 
Лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб. 2. Обрано Голову та секретаря 
зборiв 3. Затверджено порядок (регламент) проведення зборiв. 4. За-
тверджено звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть То-
вариства у 2016 роцi. 5. Затверджено звiт Наглядової ради за 2016 рiк. 
6. Затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. 7. Затверджено звiт 

Служби внутрiшнього аудиту Товариства за 2016 рiк. 8. Затверджено 
рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк (рiчний фiнансовий 
звiт та баланс). 9. Прийнято рiшення збитки Товариства за 2016 рiк у 
сумi 90 тис. грн., покрити за рахунок прибутку минулих перiодiв. За 
2016 рiк дивiденди не нараховувати та не виплачувати. 10. Прийнято 
рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне. 11. При-
йнято рiшення про змiну найменування Товариства у зв'язку iз змiною 
типу Товариства. 12. Внесено змiни до Статуту шляхом викладення 
його в новiй редакцiї, визначено осiб, уповноважених на пiдписання та 
реєстрацiю нової редакцiї Статуту. 13. Прийнято рiшення про змiну 
мiсцезнаходження Товариства. Причини, чому загальнi збори не 
вiдбулися: збори вiдбулись.

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

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 80150 50807
Основні засоби (за залишковою вартістю) 32527 2738
Довгострокові фінансові інвестиції 23283 23283
Запаси 39 38
Сумарна дебіторська заборгованість 492 507
Грошові кошти та їх еквіваленти 10131 10393
Власний капітал 76037 46638
Статутний капітал 25000 25000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 478 900
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 98 187
Поточні зобов’язання і забезпечення 4015 3982
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0.42 -0.09

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

0.42 -0.09

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1000000 1000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Емітент – ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«БАНК «УКРАїНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
код ЄДРПОУ 22868414, місцезнаходження: 03062 м. Київ, проспект  

Перемоги, 67 
тел./факс (044) 205-37-26, електронна поштова адреса: office@buc.

com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ukrcapital.com.ua
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
24 квітня 2018 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «УКРАЇН-

СЬКИЙ КАПІТАЛ» (надалі - банк) (протокол № 1) прийняті наступні рішення:
Припинити 25 квітня 2018 року повноваження усього складу Наглядової 

ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», а саме: 
Голови Наглядової ради - Доценка Бориса Борисовича (не надано згоду 

на розкриття паспортних даних), частка, якою володіє в статутному капіталі 
банку 0,000001%, строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді  - 
4 роки, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

Члена Наглядової ради - Масюк Яніни Петрівни (не надано згоду на роз-
криття паспортних даних), частка, якою володіє в статутному капіталі бан-
ку  - 0%, акціями банку не володіє, строк, протягом якого особа перебувала 
на даній посаді - 4 роки, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає;

Члена Наглядової ради - Бокія Олега Анатолійовича (не надано згоду 
на розкриття паспортних даних), частка, якою володіє в статутному капіта-
лі банку - 0%, акціями банку не володіє, строк, протягом якого особа пере-
бувала на даній посаді – 1 рік 11 місяців, непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає;

Члена Наглядової ради - Євдокимова Валерія Олександровича (не на-
дано згоду на розкриття паспортних даних), частка, якою володіє в статут-
ному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє, строк, протягом якого 
особа перебувала на даній посаді - 3 роки, непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає; 

Члена Наглядової ради – Дідуха Назара Орестовича (не надано згоду 
на розкриття паспортних даних), частка, якою володіє в статутному капіта-
лі банку - 0%, акціями банку не володіє, строк, протягом якого особа пере-
бувала на даній посаді - 1 рік, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. 

Обрати Наглядову раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набут-
тям повноважень 25 квітня 2018 року на строк не біль ніж до наступних 
річних Загальних зборів акціонерів банку у складі: 

Голова Наглядової ради - Доценко Борис Борисович (не надано згоду 
на розкриття паспортних даних), акціонер банку, який володіє часткою в 
статутному капіталі банку - 0,000001%, інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: з 2014 року по теперішній час Голова Нагля-
дової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 2006-2014 рр. директор 
ТОВ «УкрСТК», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає; 

Член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна (не надано згоду на роз-
криття паспортних даних), представник акціонера банку Бєлашова Сергія 
Володимировича, який володіє 44,8669% статутного капіталу банку, Ма-
сюк  Я.П. не володіє акціями банку, частка в статутному капіталі банку - 0%, 
інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 01.06.2009 р. 
по теперішній час ТОВ НВП «Укргазінвест», начальник відділу реалізації 
природного газу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає;

Член Наглядової ради - Бокій Олег Анатолійович (не надано згоду на 
розкриття паспортних даних), незалежний член, частка, якою володіє в ста-
тутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє, інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п’яти років: з 2017 р. по теперішній час - ди-
ректор ТОВ «УПП з ІІ «УПС», з 2016 р. по червень 2017 р. - директор 
департаменту головного офісу в м. Києві по обслуговуванню офісів  
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 2006-2016 рр. - радник Голови Правління П 
АТ КБ «ПРИВАТБАНК», непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає; 

Член Наглядової ради - Прядко Олег Анатолійович (не надано згоду на 
розкриття паспортних даних), незалежний член, частка, якою володіє в ста-
тутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє, інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п’яти років: 2012-2017 рр. начальник юри-
дичного управління ПАТ «ЮНЕКС БАНК», непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає; 

Член Наглядової ради – Дідух Назар Орестович (не надано згоду на 
розкриття паспортних даних), представник акціонера банку ПАТ «АГРАР-
НИЙ ФОНД», місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Б. Грінченка, б.1, 
код за ЄДРПОУ 38926880, є власником 9,99% статутного капіталу банку, 
Дідух Н.О. не володіє акціями банку, частка в статутному капіталі банку - 
0%, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2017 р. 
по теперішній час - директор департаменту управління корпоративними 
правами ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД», 2015-2017 рр. начальник відділу вну-
трішнього аудиту ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД», 2013-2014 рр. - заступник ди-
ректора ПрАТ «ІВК»; 2010-2013рр.- заступник директора департаменту 
ресурсного забезпечення МНС України; непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини немає; 

Член Наглядової ради - Євдокимов Валерій Олександрович (не надано 
згоду на розкриття паспортних даних), незалежний член, частка, якою во-
лодіє в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє, інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2016р. по тепе-
рішній час Президент Громадської спілки «Світовий Конгрес українських 
юристів», 1995-2016 рр. - Голова Всеукраїнської добровільної громадської 
організації «Союз юристів України», непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. 

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

В.о. Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАїНСЬКИЙ КАПІТАЛ» че-
чіль  є.М. 25.04.2018 р.

Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 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: ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ФАСТIВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»; 
2. Код за ЄДРПОУ: 05509335; 3. Місцезнаходження: 08500, Україна, Київ-
ська область, м. Фастiв, вул. Галафеєва,101; 4. Міжміський код, телефон 
та факс: 04565 6-70-38; 04565 6-16-56; 5. Електронна поштова адреса: 
info@fastyvmebli.pat.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: fastyvmebli.pat.ua;  
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
24.04.2018 р. черговими загальними зборами акцiонерiв (Протоколом 

№ 8 вiд 24.04.2018 р. ) було прийнято рiшення про попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством в 
ходi поточної господарської дiяльностi, в тому числi щодо вiдчуження 
об’єктiв нерухомостi Товариства граничною сукупною вартiстю до 20 000 тис.
грн. без ПДВ, а також iншi значнi правочини, що пов’язанi з поточною госпо-
дарською дiяльнiстю Товариства граничною сукупною вартiстю до 
20 000 тис.грн. без ПДВ протягом не бiльше, як одного року з дати прийнят-
тя цього рiшення. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 43 тис.грн. без ПДВ. Спiввiдношення граничної сукуп-
ної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi товариства – 46511,63%. В разi виявлення ба-
жання потенцiйних покупцiв, в тому числi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ «НОВIНВЕСТ» (мiсцезнаходження: 
08500, Київська область, м. Фастiв, вул. Галафеєва, буд. 101; 

iдентифiкацiйний код юридичної особи 34446802) на придбання об’єктiв 
нерухомостi Товариства, здiйснювати продаж за умови придбання всiх 
об’єктiв нерухомого майна одним покупцем за цiною не менше 5600 тис.грн. 
без ПДВ. У разi вияву бажання покупцiв придбати об’єкти нерухомостi ра-
зом з земельною дiлянкою, яку потрiбно приватизувати,надати згоду на вчи-
нення дiй щодо укладення необхiдних договорiв для викупу земельної 
дiлянки у власнiсть Товариства за погодженою з продавцем цiною у тому 
числi i укладення договорiв на залучення коштiв (договiр безпроцентної по-
зики) у потенцiйного покупця для викупу земельної дiлянки. У разi продажу 
об’єктiв нерухомостi Товариства, цiну земельної дiлянки для продажу вста-
новити на рiвнi не менше суми витрат на її придбання, збiльшених на 5%. 
Ринкова вартiсть майна 4235,410тис. грн. без ПДВ. Сукупна гранична 
вартiсть значних правочинiв: 20 000 тис. грн. (в тому числi для значних 
правочинiв з ТОВ «КОМПАНIЯ «НОВIНВЕСТ»). Вартiсть активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 43тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства – 46511,63%. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй – 1787000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1772168 шт. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 1772168 шт. .(що 
складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєстрували-
ся для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питан-
ня акцiй, та 99.17 % голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi). Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 шт.

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. Найменування посади Директор Макаренко Тетяна Iванiвна 
25.04.2018
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017р.
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПРИВАТ-
НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛС-К» Код за ЄДРПОУ-31566427, 
місцезнаходження – 17500, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, м. При-
луки, вул. Вокзальна, буд. 3, кв. 3, тел. 044-522-84-71 044-490-57-95.  
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018р. 3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 31566427.
smida.gov.ua. 4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної осо-
би  - аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне підприєм-
ство «Аудиторська фірма «Веріф-Аудит», Ідентифікаційний код 
юридичної особи- 30681472. 5. Інформація про загальні збори: Річні 
загальні збори відбулися 30.03.2017р. Порядок денний зборів: Порядок 
денний зборів: 1. Про обрання, голови та секретаря зборiв, лiчильної 
комiсiї та затвердження регламенту Зборiв. 2. Звiт Голови Правлiння 
Товариства про результати господарської дiяльностi у 2016 р. 3. Звiт 
Наглядової ради Товариства за 2016р. 4. Звiт Ревiзора Товариства за 
2016р. 5.  Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової 
ради, Голови Правлiння та Ревiзора Товариства. 6. Розподiл прибутку 
Товариства за пiдсумками 2016 р. 7. Затвердження рiчного звiту Това-
риства за 2016 р. 8. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товари-
ства у 2017 р. 9. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв. Особи, що подавали пропозицiї до 
перелiку питань порядку денного: пропозицiї до перелiку питань поряд-
ку денного не подавались. Особа, що iнiцiювала проведення рiчних за-
гальних зборiв акцiонерiв: Голова наглядової ради. Результати розгля-
ду питань порядку денного: -Обрали голову та секретаря зборiв, 
лiчильну комiсiю та затвердили регламент Зборiв. -Вирiшили взяти до 
уваги звiт Голови Правлiння Товариства про його роботу за 2016 рiк. 
-Вирiшили взяти до уваги звiт Наглядової ради Товариства про роботу 
Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. - Вирiшили взяти до уваги звiт 
Ревiзора Товариства про роботу за 2015 рiк. - Вирiшели схвалити звiт 
Голови Правлiння Товариства про його роботу за 2016 рiк, звiт Нагля-
дової ради Товариства про роботу Наглядової ради Товариства за 2016 
рiк, звiт Ревiзора Товариства про його роботу за 2016 рiк та визнати 
роботу вищезазначених органiв управлiння Товариства за 2016 рiк 
задовiльною. -направити на виплату дивiдендiв 3000,0 тис. грн., що 
складає 2000,00 грн. на одну акцiю. Виплату дивiдендiв запропонував 
провести на протязi 2017року.- Затвердити рiчний звiт Товариства за 
2016 рiк. - Вирiшили затвердити запропонованi основнi напрямки 
дiяльностi Товариства на 2017 рiк. - Надати попередньою згоду на вчи-
нення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товари-

ством протягом перiоду з 30.03.2017 р. по 30.06.2017р. Гранична сукуп-
на вартiсть - не бiльш нiж 300 000 000 (триста мiльйонiв) грн. 00 
коп. Позачергові загальні відбулися 29.06.2017р. Порядок денний збо-
рів: 1. Про обрання, голови та секретаря зборiв, лiчильної комiсiї та 
затвердження регламенту Зборiв. 2. Прийняття рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв. Особи, що подавали 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї до перелiку 
питань порядку денного не подавались. Особа, що iнiцiювала прове-
дення рiчних загальних зборiв акцiонерiв: Голова наглядової ради. Ре-
зультати розгляду питань порядку денного: -Обрали голову та секрета-
ря зборiв, лiчильну комiсiю та затвердили регламент Зборiв. - Надати 
попереднью згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi 
можуть вчинятись Товариством протягом перiоду з 30.06.2017 р. по 
30.09.2017р.на суму 300 000 000 (триста мiльйонiв) грн. 00 коп. Поза-
чергові загальні відбулися 06.09.2017р. Порядок денний зборів: 1. Про 
обрання, голови та секретаря зборiв, лiчильної комiсiї та затвердження 
регламенту Зборiв. 2.  Прийняття рiшення про попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинiв. Особи, що подавали пропозицiї до 
перелiку питань порядку денного: пропозицiї до перелiку питань поряд-
ку денного не подавались. Особа, що iнiцiювала проведення рiчних за-
гальних зборiв акцiонерiв: Голова наглядової ради. Результати розгля-
ду питань порядку денного: -Обрали голову та секретаря зборiв, 
лiчильну комiсiю та затвердили регламент Зборiв. - надати попереднью 
згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчиня-
тись Товариством протягом перiоду з 01.10.2017 р. по 31.12.2017р., на 
суму 300 000 000 (триста мiльйонiв) грн. 00 коп. Позачергові загальні 
відбулися 25.12.2017р. Порядок денний зборів: 1. Про обрання, голови 
та секретаря зборiв, лiчильної комiсiї та затвердження регламенту 
Зборiв. 2. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинiв. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку пи-
тань порядку денного: пропозицiї до перелiку питань порядку денного 
не подавались. Особа, що iнiцiювала проведення рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв: Голова наглядової ради. -Обрали голову та секрета-
ря зборiв, лiчильну комiсiю та затвердили регламент Зборiв. - надати 
попереднью згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi 
можуть вчинятись Товариством протягом перiоду з 01.01.2018р. по 
31.03.2018р. Гранична сукупна вартiсть - не бiльш нiж 300 000 000 
(триста мiльйонiв) грн. 00 коп. 6. Інформація про дивіденди: Загальни-
ми зборами акцiонерiв ПрАТ «ГАЛС-К», якi вiдбулись 30.03.2018р., прий-
нято рiшення за пiдсумками 2017р. дивiданди не нараховувати та не ви-
плачувати. За підсумками 2016р. нараховано та виплачено 3 000 000 
(Три мiльйони гривень) 00 коп. Дата складення перелiку осiб, якi мають 
право на отримання дивiдендiв за підсумками 2016р.: 17.04.2017р. Го-
лова правління Євстратов М.А.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГАЛСК»

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35855645
3. Місцезнаходження емітента: 68600 м.Iзмаїл вулиця Судноремонтникiв, 

будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04841)39160 

(04841)39182
5. Електронна поштова адреса емітента: izmssrz@izmdss.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.idsr.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомостi про прийняття рiшення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинiв
2. Текст повідомлення

дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинiв: 24.04.2018р.

найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори 
Товариства

вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: укла-
дення Товариством значних правочинiв, що вчинятимуться Товариством 
протягом не бiльше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рiшення, за 
якими ринкова вартiсть майна або послуг (робiт), що є предметом кожного 

такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв та менша нiж 50 вiдсоткiв або 
перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої 
офiцiйно оприлюдненої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, при цьому 
сукупна вартiсть по кожнiй групi нижчевказаних правочинiв, не повинна пе-
ревищувати 100 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої 
рiчної офiцiйно оприлюдненої фiнансової звiтностi, а саме: - правочини, якi 
будуть пов'язанi з господарською (виробничою) дiяльнiстю Товариства 
згiдно iз його Статутом; - правочини щодо надання фiнансової допомоги, 
позик; - правочини щодо отримання кредитiв; - правочини щодо отримання 
фiнансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (iпотеки), 
порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб.

гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 138278 тис.грн
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 138278 тис.грн
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi : 100 %
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 44481900 шт., кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 44234040 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення-
44234040 шт. та «проти» прийняття рiшення – 0 шт.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________ Сiдяков Валерiй Олександрович

М.П.
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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

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "МСЕРВIС", 
33104103, бульвар Лесі Українки, б. 26, 
м. Київ, Голосіївський, область, 01133, 
УКРАЇНА, (044)2854347

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

24.04.2018

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

33104103.smida.gov.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМ
ПАНIЯ "АВЕРС", 35489734м. Київ , 
Солом'янський, 03124, м. Київ, бульвар 
Вацлава Гавела, 8 (044) 455 03 21,

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

24.04.2018

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

sk-avers.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

СIЛЬСЬКО ГОСПО ДАРСЬ КЕ 
ПРИВАТНЕ АКЦIО НЕР НЕ 
ТОВАРИСТВО "УКРАїНА", 
00429157 
56470, Миколаївська , Доманiвський, 
с. Мостове, вул. Ленiна, 15 
05152 9-42-91,

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

27.04.2018

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

http://sprat-ukraina.com.ua/

ПрАТ “СК “ГАРАНТСИСТЕМА”
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, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПрАТ "СК "Гарант-Система" , 31725819, 
вул.П.Сагайдачного/Ігорівська, 10/5 А, 
м. Київ, Київська область, 04070, Україна, 
(044)4287730

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

24.04.2018

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

www.garant-sistema.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МIЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ 

IСТОРIЙ»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Мiжнародне бюро кредитних iсторiй», 34299140, м. Київ, Шевченкiвський, 
03062, мiсто Київ, проспект Перемоги, 65, 0442233392,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію http://credithistory.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 АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ВОЛИНСЬКА 
ФIРМА "ОДЯГ", 01554158
Волинська , *, 43020, м. Луцьк, 
вул. Рiвненська, 44 (0332) 729 344,

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

24.04.2018

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

01554158.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОКСІМУС»

Річна інформація емітента за 2017 рік
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"ПРОКСIМУС", 32961060м. Київ , -, 
03113, м.Київ, пр-т Перемоги,68/1, 
оф.62 0444942603,

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

24.04.2018

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

32961060.smida.gov.ua

Голова правлiння  Кривушкiн Валерiй Олександрович

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "АВIАКОМ ПАНIЯ "УКРАїНА  АЕРО
АЛЬЯНС", 16400658, 02154, м. Київ, пр-т Возз'єднання, 21, літ. А, 
прим. №8, (044) 290-85-99

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

23.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію
http://stockmarket.gov.ua
http://16400658.infosite.com.ua
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЯНИ»,

код за ЄДР 00308169, місцезнаходження: 04073, м. Київ, пр-т Сте-
пана Бандери, 9, тел./факс (044)5370205, електронна адреса: 
marchenko@forumparkplaza.com.ua, сторінка в мережі Інтернет для 
додаткового розкриття інформації: kyjany.kiev.ua, повідомляє про ви-
никнення особливої інформації емітента: 

Загальними зборами акціонерів 17.04.2018 (протокол №1 від 
17.04.2018) прийняте рішення про зміну типу акціонерного това-
риства з публічного на приватне. Дата державної реєстрації змін 
(внесення змін до ЄДР) – 25.04.2018. Повне найменування акціо-
нерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЯНИ». Повне найменування акціонерного товариства 
після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЯНИ». 
Голова правління Марченко В.В. підтверджує достовірність інфор-
мації.

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДРОГОБИЦЬКИЙ МОЛОчНИЙ ЗАВОД»

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
Публiчне акцiонерне товариство «Дрогобицький молочний завод», Код за 
ЄДРПОУ 00446428, 82100 Україна, Львівська обл., м. Дрогобич вул.Гай-
дамацька, 5, Тел. (244) 5-53-87

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018 р.

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

5. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні збори 
не скликалися.

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

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КСУМ»

Річна інформація емітента цінних паперів 2017р.
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КСУМ», 23705016, 03134, м.Київ, вул. Якутська, 7, (044) 5372773, 4076874

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «АФ «ГРАНТ ЕКСПЕРТ», 32346062

5. Інформація про загальні збори: Загальнi Збори акцiонерiв за 
пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi 2015-2017р.р. не прово-
дились в зв'язку зi скрутним фiнансовим становищем Емiтента. 

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИїВМІСЬКБУД»

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

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

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИїВМІСЬКБУД», 23527052, 
01010, м. Київ, Печерський, Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, 
(044)288-62-52, (044)280-90-81

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: https://kmb.ua

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬ-

НОГО ОБЛАДНАННЯ», 00222249, 03056 м. Київ вул. Польова 24, 
(044)  456-89-64

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: https://smida.gov.ua/site/00222249/

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БОГУСЛАВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО 13249», 05538678, вул. Миколаївська, 121, м. Богуслав, Богус-

лавський район, Київська область, 09700, /04561/ 5-13-76. 2. Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018. 3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:  
http://www.batp.com.ua/

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розмі-
щення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних папе-
рів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів за 2017 рік. Повне найменування 
емітента :Приватне акцiонерне товариство»Овручанка», код за 

ЄДРПОУ:02969691, місцезнаходження: 11100 Житомирська обл-ть, 
Овруцький р-н, м.Овруч вул. Кiрова, буд.8, міжміський код та телефон 
емітента:(04148) 4-27-04;2. Дата розкриття повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 24 квітня 
2018 року; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: www.ovrychanka.ho.ua; 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИїВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ»

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВЕСТАСТРОЙ», 30073921, вул.Героїв України (Возне-

сенського), 25, м.Краматорськ, д/н, Донецька, 84301, (6264) 5-70-45
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: astrontd.org.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВЕСТАСТРОЙ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БОГУСЛАВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИєМСТВО 13249»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ОВРУчАНКА»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 26 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

80

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕГАЛ»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Вiдкрите 
акцiонерне товариство «Елегал», 14308612, вул. Львiвська , 2а, м. Великi 
Мости, Сокальський, Львівська, 80074, (03257) 6-49-80

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 14308612.infosite.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «ІНФОРМАУДИТ», 
31058616

5. Інформація про загальні збори: Загальні збори в 2017 році не про-
водились.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«САВОЙ» ГОТЕЛЬ «ВIННИЦЯ»

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

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «САВОЙ» ГОТЕЛЬ «ВIННИЦЯ», 03338691, УКРАЇНА Вінниць-
ка обл. 21050 м. Вiнниця вул. Соборна, б.69, 0432 67 13 17

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: sawoy-hotel@vn.ua

Річна інформація 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВIСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНОї I 

ХУДОЖНЬОї КЕРАМIКИ IМ.Ю.ЗАВАДСЬКОГО» 
за 2017 рік

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Вiстовицький завод будiвельної i 
художньої керамiки iм.Ю.Завадського», 
05423366 Львівська , Самбiрський, 81434, 
с.Вiстовичi, (03236) 45-505,

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

25.04.2018

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

www.vistovychi-ceramics.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЖАШКIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

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

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

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне това-
риство «Жашкiвський елеватор», 00956916, вул. Вокзальна 1,  
м.Жашкiв, Жашкiвський, Черкаська, 19200, (04747) 61192

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: zh-gelevator.ck.ua

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «СУВЕНІР», 02970406, вул. Бориспiльська, 30, м.Київ, 
02093, Україна, (044) 567-21-09 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: souvenir.at24.com.ua

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД», 
03327552, 18036 Черкаська область . м.Черкаси Чигиринська,86, 

(0472)71-68-93 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію http://abz.at24.com.ua/

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАГРОПОСТАЧ», 00913686, 36034 
Полтавська область Київський р-н Полтава вул. Соборностi,66, 

(0532) 66-89-10, (0532) 66-27-32 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію http://pobl.at24.com.ua/

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА», 00845743, 38541 Пол-
тавська область Диканський с.Стасi вул.Фабрична, 4, (0532)50-23-74 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію http://poltavaptf.at24.com.ua 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СУВЕНІР»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«чЕРКАСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАГРОПОСТАч»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЖАШКІВСЬКА РИБОВОДНОМЕЛІОРАТИВНА 

СТАНЦІЯ» 
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 ТОВАРИ-
СТВО «ЖАШКІВСЬКА РИБОВОДНОМЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ» , код 
ЄДРПОУ - 05453634, вул. Миру, 1А, с. Литвинівка, Жашківський р-н, Чер-
каська обл., 19209, тел. (04747) 6-14-06

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 05453634@at24.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 ТОВА-
РИСТВО «ПЛАСТМОДЕРН», 
31985955, вул. Пономарьова 1, смт. Коцю-
бинське, Києво-Святошинський, Київська об-
ласть, 08298, (044) 498-15-36

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

26.04.2018

3. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну 
річну інформацію

http://plastmodem.pat.ua/admin/emitents/repo 
rts/year2017

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИїВСПЕЦ-
МОНТАЖ» , 04012615, 
вул. Аніщенко,3-Б, м. Київ, Печерський, 
01010, 044 2200761

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

26.04.2018

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

ksm.emitent.in.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 за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «КОН-
ЦЕРН ОРАНТА», 25404572, 
пров. Нестерівський 7, к.14, 
м. Київ, Шевченківський р-н, 
04053, (044) 499-39-35.

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

26.04.2018

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

25404572.infosite.com.ua

Голова Правління Тоцька І.є.  25.04.2018 р.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів за 2017р. І. Основні 
відомості про емітента.1. Повне найменування емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Пу-
блічне акціонерне товариство «АІТ», 02573036, Вулиця Автопаркова, 7, 
Київ, 02121, (044) 5372621. 2.Дата розкриття повного тексту річної ін-
формації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 

25.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет: ait.mbk.biz.ua. 4. На-
йменування аудиторської фірми: Найменування аудиторської фірми: 
ПП «АК «РЕЙТИНГ-АУДИТ», 30687076. 5. Інформація про загальні збо-
ри. Збори у 2017р. не проводились у зв’язку з відсутністю 
фінансування.6.Інформація про дивіденди: Дивіденди не нараховува-
лись та не виплачувались. 

Річна інформація ПрАТ «європейський дім» за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Європейський дім», 32712397, Театральна, 16, м. Львiв, -, Львів-
ська, 79000, (032)2959535

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://edim.bfg.lviv.ua/

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. 1. Повне 
найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ», 20597543, 09500, Київська 
область, Переяслав-Хмельницький район, село Пологи-Яненки, 

(04567) 5-18-39. 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: plemzavod.pat.ua.

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Наукововиробниче пiдприємство «Орбiта»; 

Код за ЄДРПОУ: 04833760 Місцезнаходження: 49600, м.Днiпро, 
вул. Панiкахи, буд.2;

Міжміський код – 056; телефон - 7449500 ; факс- 7449503
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-

ній інформаційній базі даних Комісії : 24.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: www.orbita.dp.ua 

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АІТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«єВРОПЕЙСЬКИЙ ДІМ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «НАУКОВОВИРОБНИчЕ ПIДПРИєМСТВО «ОРБIТА»
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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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ІНВЕСТБУД-11», 01269514, б-р Верховної Ради, буд. 36-А, м. Київ, 
Деснянський р-н, Київська область, 02094, УКРАЇНА, (044) 292-50-38; 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018; 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://ib-11.aspectgroup.com.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік 1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітен-
та ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВIТ МЕБЛIВ - УКРАЇ-
НА», 03366434, 20340 Черкаська область Уманський с.Паланка 
вул. Польова,2, (04744) 4-86-86 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію http://svitmebliv.at24.com.ua/

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік 1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітен-
та ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОРОВИЦЬКЕ», 
02800377, 20921 Черкаська область Чигиринський р-н с.Боровиця, 
(04730)91374 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію www.borovitske.at24.com.ua

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Томашгородський щебеневий завод», 01003414, Поліська, 7, 
смт.Томашгород, Рокитнівський, Рівненська, 34240, (03635) 26419

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТБУД11»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СВIТ МЕБЛIВ  УКРАїНА»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «БОРОВИЦЬКЕ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОМАШГОРОДСЬКИЙ ЩЕБЕНЕВИЙ ЗАВОД»

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЖЕЙ ТI IНТЕРНЕШНЛ УКРАїНА»

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

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

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

1. Повне найменування емітента, код за єДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство «Джей Тi Iнтернешнл Україна», 14372142, Полтавська обл. 39605  
м.Кременчук вул.1905 року, 19, +38 (0536) 79-76-00

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

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

jtiu.emitents.net.ua

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ПМК "ВО-
ЛИНЬ", 03566498Волинська , 0, 
43000, м.Луцьк, Електроапаратна,4 
(0332) 28-78-77,

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

25.04.2018

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

pmkvolyn.blogspot.com

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОДОВОЛЬчА СПIЛКА»

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

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ПРОДОВОЛЬЧА СПIЛКА», 23779799, Донецька обл., 84205, 
мiсто Дружкiвка, вулиця Соборна, будинок 30, тел. (06267)43059

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://prodsouz.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=33

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛIМЕР»

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, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне това-
риство «Полiмер», 13583492, Закарпатська , Мукачiвський, 89600, 
м.Мукачево, вул.Горького, 49 б немає. 2. Дата розкриття повного 
текс ту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі да-
них Комісії: 25.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію: polimer.emitents.net.ua

Директор  Олшинковська А. є.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФОРУМ СЛАВУТИч»,

код за ЄДР 04594640, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Ми-
коли Пимоненка, 13, тел./факс (044)4841787, електронна адреса 
jurist@forumparkplaza.com.ua, сторінка в мережі Інтернет для додат-
кового розкриття інформації slavutych.net.ua, повідомляє про виник-
нення особливої інформації емітента:

Загальними зборами акціонерів 19.04.2018 (протокол №1 від 
19.04.2018) прийняте рішення про зміну типу акціонерного товари-
ства з публічного на приватне. Дата державної реєстрації вказаних 
змін (внесення змін до ЄДР) – 25.04.2018. Повне найменування акці-
онерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СЛАВУТИЧ». Повне найменування акціонерного товариства 
після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОРУМ СЛА-
ВУТИЧ». Голова Правління Горяченкова Н.В. підтверджує достовір-
ність інформації.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРУББУДІНДУСТРІЯ»,

код за ЄДР 05533066, місцезнаходження: 03045, м. Київ, Сто-
личне шосе, 100, тел/факс (044)2595415, ел.адреса: jurist@
forumparkplaza.com.ua, сторінка в мережі Інтернет: trubbud.kiev.
ua, повідомляє про виникнення особливої інформації емітента:

Загальними зборами акціонерів 20.04.2018 (протокол №1 від 
20.04.2018) прийняте рішення про зміну типу акціонерного то-
вариства з публічного на приватне. Дата державної реєстрації 
вказаних змін (внесення змін до ЄДР) – 25.04.2018. Повне найме-
нування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРУББУДІНДУСТРІЯ». Повне наймену-
вання акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРУББУДІНДУСТРІЯ». Голова 
Правління Кутельмах О.З. підтверджує достовірність інформації.

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, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ВОЛИНСЬ
КА ФОН ДОВА КОМ ПА НIЯ", 
13356951, Волинська обл., Луцький р-н, 
43006, мiсто Луцьк, вул. Вахтангова, 16 
(0332) 78-65-20

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

25.04.2018

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

www.vfkompania.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТЕОФIПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

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

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

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне това-
риство «Теофiпольський цукровий завод», 05394995, вул.Жовтне-
ва, 12, смт.Теофiполь, Теофiпольський, Хмельницька, 30601, 
(0244)  9-35-06

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
Особливу інформацію про прийняття рішення про виплату дивідендів, 

що опублікована в виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку», номер 79 від 25.04.2018р. вважати не-
дійсною. Вірна інформація надається:

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

«ХІМПРОЕКТ»; 2. Код за ЄДРПОУ: 23487660; 3. Місцезнаходження: 93400 
м.Сєвєродонецьк, проспект Космонавтів, буд.15А; 4. Міжміський код, теле-
фон та факс: +380645254902, +380645254902; 5. Електронна поштова 
адреса: chaohimproekt@gmail.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://23487660.smida.gov.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про 
прийняття рішення про виплату дивідендів

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття річними загальними зборами Товариства рішення про ви-

плату дивідендів - 20 квітня 2018 року. Річними загальними зборами Товари-

ства, що відбулися 20.04 2018 року прийнято рішення про встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів  - 01 черв-
ня 2018 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення 
загальних зборів - 25 050 000,00 грн. Строк виплати дивідендів  - з 04.06.2018р. 
по 31.08.2018р. Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам. По-
рядок виплати дивідендів - виплата дивідендів кількома частками:

перша частка - 50% від загальної суми дивідендів - з 04.06.2018 р. по 
30.06.2018 р.;

друга частка - 30% від загальної суми дивідендів - з 01.07.2018 р. по 
31.07.2018 р.;

третя частка - 20% від загальної суми дивідендів - з 01.08.2018 р. по 
31.08.2018 р.

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

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

2. Директор                          Каращук О.М. 24.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМПРОЕКТ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ» СТАРПОЛIС»

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

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ» СТАР-ПОЛIС», 35810956, УКРАЇ-
НА  . р-н 01014 м.Київ Звіринецька, будинок 63, 094-661-13-57

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://starpolicy.informs.net.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОБЛПРОДКОНТРАКТ»

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

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Облпродконтракт»; 01553801; 47724, Тернопільська обл., Тернопіль-
ський р-н, с. Острів, вул. Промислова, 7; (0352) 29-14-97, 29-14-98,  
29-14-99.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії : 24.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://oblkontrakt.ter.net.ua/index.php/zvity.
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БIО МЕД СКЛО», ідентифікаційний код юри-
дичної особи 04763746, місцезнаходження 10025, м. Житомир вул. Про-
мислова, буд. 26, міжміський код і телефон емітента 044-498-65-03.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 24 квітня 2018 року.

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

4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансо-
вої звітності Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Крестон Джi Сi 
Джi Аудит», ідентифікаційний код юридичної особи – 31586485.

5. Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв 
були проведені 20.04.2017 р. Перелік питань, що розглядалися на загаль-
них зборах: 1.Про обрання лiчильної комiсiї Товариства. Прийняття рiшення 
про припинення їх повноважень. 2.Про затвердження регламенту прове-
дення загальних зборiв акцiонерiв. Встановлення порядку та способу 
засвiдчення бюлетенiв для голосування з питань порядку денного. 3.Про 
обрання Голови та секретаря рiчних загальних зборiв Товариства. 4.Про 
розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5.Про розгляд звiту 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 6.Про розгляд звiту Правлiння Товариства 
за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 
7.Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 8.Про розподiл 
збиткiв Товариства за пiдсумками 2016 року. 9.Про змiну типу Товариства з 
публiчного на приватне та змiну найменування Товариства з «Публiчне 
акцiонерне товариство «Бiо мед скло» на «Приватне акцiонерне товари-
ство «Бiо мед скло». 10.Про припинення повноважень Голови та членiв 
Правлiння ПАТ «Бiо мед скло». 11.Про обрання членiв правлiння ПрАТ «Бiо 
мед скло». Про обрання Голови правлiння ПрАТ «Бiо мед скло». 12.Про 
обрання заступника Голови правлiння ПрАТ «Бiо мед скло». 13.Про при-
пинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Бiо мед скло». 14.Про 
обрання членiв Наглядової Ради ПрАТ «Бiо мед скло». 15.Про припинення 
повноважень Голови та члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Бiо мед скло». 16.Про 
обрання Голови та члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Бiо мед скло». 17.Про 
пiдтвердження повноважень ранiше обраних осiб на посадах Голови та 
членiв Наглядової ради, Голови та членiв Правлiння, Голови та членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства пiсля державної реєстрацiї нової редакцiї 
Статуту Товариства. 18.Про затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з головою i членами Наглядової ради 
ПрАТ «Бiо мед скло», встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання вищевказаних цивiльно-правових 
договорiв. 19.Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що 
укладатимуться з Головою i членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Бiо мед 
скло», встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на пiдписання вищевказаних цивiльно-правових договорiв. 20.Про 
внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй 

редакцiї. Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї та уповнова-
ження осiб на пiдписання та проведення реєстрацiї нової редакцiї Статуту 
ПрАТ «Бiо мед скло». 21.Про затвердження: «Положення про Загальнi збо-
ри ПрАТ «Бiо мед скло», «Положення про iнформацiйну полiтику ПрАТ «Бiо 
мед скло», «Положення про Наглядову раду ПрАТ «Бiо мед скло», «Поло-
ження про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) ПрАТ «Бiо мед скло», «Положення 
про Виконавчий орган - Правлiння ПрАТ «Бiо мед скло» та «Кодексу корпо-
ративного управлiння ПрАТ «Бiо мед скло» в новiй редакцiї. Уповноважен-
ня осiб на пiдписання цих положень. 22.Прийняття рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть 
майна, робiт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв, 
але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк, якi можуть вчинятись Товари-
ством у перiод з 20 квiтня 2017 року по 19 квiтня 2018 року (включно), iз за-
значенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 23.При-
йняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що може бути їх 
предметом, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 
даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк, якi можуть вчиня-
тись Товариством у перiод з 20 квiтня 2017 року по 19 квiтня 2018 року 
(включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної 
вартостi. 24.Про затвердження умов оцiнки та викупу акцiй у акцiонерiв, якi 
голосували «проти» прийняття рiшення про прийняття рiшення про змiну 
типу Товариства з публiчного на приватне та/або прийняття рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Особи, що по-
давали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. 
З  усіх питань порядку денного зборів рішення прийняті.

В звітному році за ініціативою Наглядової ради 05.09.2017 р. були про-
ведені позачергові загальні збори акціонерів. Перелік питань, що розгляда-
лися на загальних зборах: 1.Про обрання Лiчильної комiсiї позачергових 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Прийняття рiшення про припинен-
ня їх повноважень. 2.Про обрання Голови та Секретаря позачергових За-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3.Про затвердження порядку (регла-
менту) проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
4.Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного 
розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок до-
даткових внескiв. 5.Про приватне розмiщення простих iменних акцiй Това-
риства (iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення) 
та затвердження рiшення про приватне розмiщення акцiй. 6.Про визначен-
ня уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження 
щодо вчинення окремих дiй, пов’язаних з прийняттям рiшення про 
збiльшення статутного капiталу та з розмiщенням акцiй Товариства. 7.Про 
визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноважен-
ня щодо вчинення окремих дiй, пов’язаних з розмiщенням акцiй Товари-
ства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного 
зборів, відсутні. З усіх питань порядку денного зборів рішення прийняті.

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

Голова правлiння ____________  Жарков Людвиг Анатолiйович

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРАТ «УЛАНІВСЬКИЙ АГРОМАШ»
1. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Уланівський Агромаш "

2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00902240
3. Місцезнаходження 22032 Вінницька область, Хміль-

ницький район, с. Уланiв, 
вул. Миру,39

4.Міжміський код, телефон та факс 04338 3-12-78 , 3-12-78 
5. Електронна поштова адреса ulanov-agro@yandex.ru 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

ulanivagromash.com.ua 

7.Вид особливої інформації Відомості про попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинів

2. Текст повідомлення: 
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Уланівський Агромаш», що 

відбулись 25.04.2018 р., прийнято рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством про-
тягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення таких 
значних правочинів:

- правочини, направлені на придбання нафтопродуктів на граничну су-
купну вартість 2000,0 тис.грн, або 148,9% до вартості активів Товариства 

за даними останньої річної фінансової звітності
- правочини, направлені на придбання запасних частин на граничну су-

купну вартість 700,0 тис.грн., або 52,1% до вартості активів Товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності

- правочини, направлені на реалізацію послуг щодо ремонту с/г техніки 
на граничну сукупну вартість 700,0 тис.грн., або 52,1% до вартості активів 
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності

- правочини, направлені на реалізацію нафтопродуктів на граничну су-
купну вартість 1500,0 тис.грн., або 111,7% до вартості активів Товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності

Гранична сукупність вартості правочинів становить 4900,0 тис.грн. Вар-
тість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 
1343,4 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів 
до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 364,7 %.

Загальна кількість голосуючих акцій, відповідно переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах складеного станом на 24 годину 
19.04.2018 року - 554480 голосів

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах - 554480 голосів . Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення - 554480 голосів

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-
шення – 0 голосів.

3. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством України:

Директор ________________________ Осадчук Валерiй Iванович
                             / підпис МП /



№80, 26 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

85

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 публіч-
них 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 
ТОВАРИСТВО "АВIА
КОМПАНIЯ "УКРАїНСЬКI 
ВЕРТОЛЬОТИ" , 31792885, 
м. Київ , Подiльський район, 04080, 
мiсто Київ, вулиця Кирилiвська, 19-21 
+38044455-96-87,

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

24.04.2018

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

ukrcopter.com

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИчОТОРГIВЕЛЬНА ФIРМА 

«ГЛОРIЯ»
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за єДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Виробничо-торгiвельна фiрма «Глорiя», 00307632, Україна 03680 
м.Київ вул. Смольна, 9, 044-257-21-22

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://gloriya.pat.ua/

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ВСЕСВIТ", 
36291803м. Київ , -, 04201, м. Київ, 
вул. ЮрiяКондратюка, буд. 5, оф. 
880 (044) 390-08-88,

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

24.04.2018

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

http://vsesvit-holding.com

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

ТОВ « Аудиторська фiрма "АУДИТ-
СТАНДАРТ", 32852960

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

Протокол №10 від 24.04.2018р.

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

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

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

звітний попередній
Усього активів 88401 84613
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10 10
Довгострокові фінансові інвестиції 78697 78613
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 810 850
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 78763 78631
Статутний капітал 30000 30000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -36811 -36943
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 9638 5982
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.00110 0.00007

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

0.00110 0.00007

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 120000000 120000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

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

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ». 2. Код за ЄДРПОУ: 
01431334. 3.Місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 390-21-38, (044) 390-21-38. 
5. Електронна поштова адреса:m_moroz@nadragroup.com. 6.Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: www.tutkovsky.com.ua. 7.Вид особливої інформації: 
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

2. Текст повідомлення
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 

24.04.2018 р.) припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Товари-
ства Козлової Галини Юхимівни. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до 
пропозицiй акцiонерiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних дан-
них, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
21.04.2017 р. по 24.04.2018 р.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
24.04.2018 р.) припинено повноваження члена Ревізійної комісії Товари-
ства Юрченка Сергія Вікторовича. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до 
пропозицiй акцiонерiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних дан-
них, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
21.04.2017 р. по 24.04.2018 р.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
24.04.2018 р.) припинено повноваження члена Ревізійної комісії Товари-
ства Зінченко Валентини Володимирівни. Рiшення прийнято у вiдповiдностi 
до пропозицiй акцiонерiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 21.04.2017 р. по 24.04.2018 р.

Річні загальні збори акцiонерiв Товариства (Протокол №1 вiд 24.04.2018 
року) обрали на посаду Члена Ревізійної комісії Плісову Майю Анатоліїв-
ну, а засiдання Ревізійної комісії (Протокол №1 від 24.04.2018 року) обрали її 
Головою Ревізійної комісії. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до пропозицiй 
акцiонерiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, акціями 
Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
24.04.2018 р.) обрано членом Ревізійної комісії Товариства Загороднюк 
Нелю Анатоліївну. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до пропозицiй 
акцiонерiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, акціями 
Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник головного бухгалтера.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
24.04.2018 р.) обрано членом Ревізійної комісії Товариства Романенко 
Оксану Вячеславівну. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до пропозицiй 
акцiонерiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, акціями 
Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Доцент кафедри, головний бухгалтер.

3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади: Голова 
правлiння Титаренко Володимир Іванович.
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ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ 
ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИчНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ «НАСОСЕНЕРГОМАШ»
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 
"Сумський завод насосного та 
енергетичного машинобудування 
"Насосенергомаш"

2. Код за ЄДРПОУ 05785448
3. Місцезнаходження 40011, м. Суми, пл. Привокзальна, 

буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс (0542)70-00-49 (0542)70-00-42
5. Електронна поштова адреса ootiz@nempump.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.nempump.com 

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

II. Текст повідомлення
У зв'язку закiнченням строку дiї повноважень на пiдставi рiшення Рiчних 

загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Сумський завод на-
сосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» вiд 
25.04.2018 року вiдбулися змiни в складi посадових осiб емiтента. Припине-
но повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Федоренко Свiтлани Миколаївни. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 15.04.2015 р. Замiсть 
посадової особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено.

У зв'язку закiнченням строку дiї повноважень на пiдставi рiшення 
Рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Сумський 
завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» 
вiд 25.04.2018 року вiдбулися змiни в складi посадових осiб емiтента. 
Припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Ситнiк Надiї Iванiвни. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка, 
якою особа володiє в статутному капiталi емiтента, складає 0.000585%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебу-
вала на посадi з 15.04.2015 р. Замiсть посадової особи, повноваження 
якої припинено, нiкого не призначено.

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 Ковтун Олександр Миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «чИЖІВСЬКА 

ПАПЕРОВА ФАБРИКА»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості емітента

1.1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Чижів-
ська паперова фабрика»

1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00278712 
1.4. Місцезнаходження: 11725, Житомирська обл., Нов.-

Волинський р-н, с.Чижiвка, вул.Шевченка, 16
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (04141)68-467; 68-4-35
1.6. Електронна поштова адреса: karton@i.ua
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації chyzpapfabr.besaba.com
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення по попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів - 25.04.2018 року.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - загальні 

збори акціонерів.
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру: одер-

жання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань); пе-
редача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укла-
дання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. 
договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких 
третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого 
майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та 
лізингу 

Гранична сукупна вартість правочинів – 3789 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності – 7579 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної звітності (у відсотках) – 
50 %

Загальна кількість голосуючих акцій – 13830 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-

них зборах -7765 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-

шення -7765 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення 0 шт.

3.Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Т.в.о. голови правлiння  Куровський Петро Миколайович

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"СТОЛИЦЯ", 32248073, 
вул. Панаса Мирного, буд. 9,  
прим. 32 В літера А, м. Київ, 
Печерський, 01011, (044) 235-13-33

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

24.04.2018

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

tovstolitsa.com.ua
http://stockmarket.gov.ua/

4. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА 
ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ», 
40131434

5. Інформація про загальні збори: Емітент не є акціонерним товари-
ством тому загальні збори акціонерів не проводились.

6. Інформація про дивіденди: Емітент не є акціонерним товариством 
тому дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

ПУБЛІчНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«БУДКОМПЛЕКТ»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

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

міжміський код та телефон емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БУДКОМПЛЕКТ», 01242372, 93400,Луганська обл, м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Механізаторів, 1, тел. (06452) 48055.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії - 24.04.2018.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію - 01242372.smіda.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності - Приватне пiдприємство «Аудиторська 
фiрма «Аудит-iнформ», 31719648

5. Інформація про загальні збори акціонерів відсутня, так як 100% ак-
цій знаходяться у держави, то загальні збори не скликались та не прово-
дились.

6. Інформація про дивіденди. За 2016 рік нараховано дивідендів на 
суму 62255 грн, сплачено на суму 62255 грн. Дата складання переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2016 рік - 20.04.2017 
року. Дивіденди за результатами звітного періоду, не нараховувались і не 
сплачувались, тому що Товариство отримало збиток.
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ПУБЛIчНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ОРЛЕЯ»
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ  

за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
Публiчне акцiонерне товариство «ОРЛЕЯ», 00902553, Україна Волинська 
обл. Луцький р-н 43000 с. Гiрка Полонка Луцька,10, 0332 260892

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: 00902553.Smida.gov.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора  фізичної особи  підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фiрма 
«Серко», 20135311

5. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні збори 
не скликалися.

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

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОРОСТЕНСЬКА СПЕЦIАЛIЗОВАНА 

ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА»
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ  

за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
Публiчне акцiонерне товариство «Коростенська спецiалiзована пересув-
на механiзована колона», 00911463, Житомирська обл. Коростен-
ський  р-н 11502 с. Полiське вул. Молодiжна, буд. 8, 04142-66-2-71

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://korostenspmk.ho.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора  фізичної особи  підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: аудит рiчної фiнансової 
звiтностi за 2017 рiк не здiйснювався через брак коштiв пiдприємства.

5. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні збори 
не скликалися.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВІПОЛ»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«ВІПОЛ»
2. Код за ЄДРПОУ: 02131516
3. Місцезнаходження: 03151 м.Київ, вул. Волинська, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 246-27-33, (044) 246-27-33
5. Електронна поштова адреса: vipol_book@ukr.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://sites.google.com/site/vipolkiev/
home

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попере-

днє надання згоди на вчинення значних правочинів: 24.04.2018р.
Відомості щодо правочинів: 
Характер правочинів: предметом правочинів може бути майно, роботи 

або послуги, договори купiвлi-продажу товарів (послуг), надання в оренду 
власного нерухомого майна, кредитні договори, генеральні угоди, догово-
ри застави, договори про надання гарантій тощо.

Гранична сукупна вартість правочинів: 25000,00 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 6614,00 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 377,99%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 3943014.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 3837658.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 3837658.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-

формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів було прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ 
«ВІПОЛ» (протокол №1 вiд 24.04.2018р.).

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

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

2. Генеральний директор  Кокодзєй Є. В. 
25.04.2018

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«АТП1»
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 «АТП1»

2. Код за ЄДРПОУ: 03746384
3. Місцезнаходження: 01013, м.Київ, Промислова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2857391, (044) 2856387
5. Електронна поштова адреса: atp1@atp1.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації : www.atp1.kiev.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ:
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів
II. Текст повідомлення 

Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 
24.04.2018 року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як од-
ного року з дати прийняття такого рішення, а саме до 20 квітня 2019р.,; 
уповноважити виконавчий орган - директора Товариства вчиняти значні 
правочини граничною сукупною вартістю до 20 000 тис. грн.

Гранична сукупна вартість правочинів: 20 000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 21744 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 91,9794%;

Характер значних правочинів: укладання Товариством правочинів з 
юридичними та фізичними особами, які пов'язані з відчуженням Товари-
ством рухомого майна, а саме транспортних засобів, включаючи причепи 
та напівпричепи. 

Загальна кількість голосуючих акцій: 3688479 шт. ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 3604205 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 2421029 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 1183176 шт.
III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
Директор ПрАТ "АТП-1"  Куденко В.Г.

25.04.2018р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРТЕМ
КОНТАКТ» (код за ЄДРПОУ 22860482). Місцезнаходження – 04050, 
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 483-69-38. Елек-
тронна поштова адреса – artemkontakt@artem.ua. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет - http://artem-kontakt.kiev.ua. Вид особливої інформації – ві-
домості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

2.Текст повідомлення
Загальними зборами 23.04.18р. прийнято рішення про надання згоди 

на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Вар-
тість активів за даними останньої річної фінансової звітності – 
12170 тис. грн. Ринкова вартість послуг – 399 тис. грн. Співвідношення 
ринкової вартості майна або послуг до вартості активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності – 3,28 %.

Загальна кількість голосуючих акцій – 1158004 шт., кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 719019 шт., 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 
686580 шт., «проти» – 0 шт.

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

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

Голова правління Рахманов Д.Г.  23.04.18р.

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ I ТЕХНОЛОГIчНИЙ 
IНСТИТУТ ЗАХИСНИХ ПОКРИТЬ»

Річна інформація  
емітента цінних паперів  

за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство «Експериментально-конструкторський i 
технологiчний iнститут захисних покрить», 00234838, Зелена, 115 б, 
Львiв, Личакiвський, Львівська, 79035, (067) 466-57-27

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 00234838.infosite.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою прове-
дений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «ІНФОРМ-
АУДИТ», 31058616

5. Інформація про загальні збори: Збори не проводились.
6. Інформація про дивіденди:За результатами звітного та попередньо-

го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ОМОКС», 23154102Київська, 
Києво-Святошинський, 08130, село 
Чайки, лобановського Валерiя, буди-
нок  21, кор.1, прим.25 044-593-46-01,

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

25.04.2018

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

http://omox.com.ua/report/

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

ТОВ «Юрхолдiнг-Аудит», 32736376

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

Емітент не є акціонерним товариством

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

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 349052 404953
Основні засоби (за залишковою вартістю) 19107 20807
Довгострокові фінансові інвестиції 64201 173007
Запаси 197605 153361
Сумарна дебіторська заборгованість 2117 2729
Грошові кошти та їх еквіваленти 248 1220
Власний капітал 120816 133951
Статутний капітал 17181 17181
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 98211 111346
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 18850 57129
Поточні зобов'язання і забезпечення 209386 213873
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 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 емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ 
«ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ 
РIШЕНЬ», 35725063м. Київ , 
Голосiївський, 03150, м. Київ, вул. Чер-
во но армiй ська, буд. 72 0445937309,

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

25.04.2018

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

https://kreditmarket.ua/rus/about.html

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

Приватна аудиторська фiрма 
«АУДИТСЕРВIС», 21323931

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, як-
що емітент - акціонерне товариство)

Емітент не є акціонерним товариством

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

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 746936 803866
Основні засоби (за залишковою вартістю) 141 126
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 10 10
Сумарна дебіторська заборгованість 702365 759461
Грошові кошти та їх еквіваленти 5148 4950
Власний капітал 158385 154617
Статутний капітал 145000 145000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 12347 9431
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 376550 345793
Поточні зобов'язання і забезпечення 212001 303456
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 номіналь-
на вартість

195 142603

у відсотках від 
статутного капіталу

0.13 98

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

204 146147
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИчОБУДIВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛIННЯ №6» 2. Код за ЄДРПОУ: 01293978 3. Місцезнахо-
дження: 08141, с.Петрiвське, Київська обл., Києво-Святошинський район 
вул.Київська, 33 4. Міжміський код, телефон та факс: (067) 233-27-18 
(067) 233-27-18 5. Електронна поштова адреса: 133@comreg.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: vbu6.informs.net.ua 7. Вид особливої ін-
формації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Білопуп Любов 

Михайлівни припинено 24.04.2018 року у зв'язку закінченням строку повно-
важень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента: 86,5918%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебува-
ла на посадi: 28.04.2015 р. – 24.04.2018 р. Рiшення прийнято річними загаль-
ними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 24.04.2018 року).

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Білопупа Олек-
сандра Володимировича припинено 24.04.2018 року у зв'язку закінченням 
строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних дан-
них. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,0387 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: 28.04.2015 р. – 24.04.2018 р. Рiшення прийнято 
річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 24.04.2018 
року).

Головою Наглядової ради обрано Білопуп Любов Михайлівну 24.04.2018 
року у відповідності до пропозицій акціонера. Річні загальні збори акціонерів 
обрали Білопуп Л.М. Членом Наглядової ради, а засідання Наглядової ради 
(Протокол від 24.04.2018р.) обрали її Головою Наглядової ради. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента: 86,5918%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової 
ради ПрАТ «ВБУ-№6», Бухгалтер ПрАТ «КБК «Київбудком». 

Членом Наглядової ради обрано Білопупа Олександра Володимировича 
24.04.2018 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішення річних 
загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,0387 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПрАТ «ВБУ-№6», Генеральний 
директор ПрАТ «КБК «Київбудком». Рiшення прийнято річними загальними 
зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 24.04.2018 року).

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Генеральний дирек-
тор Теряник Олександр Борисович

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості. 
1 Повне найменування емітента: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РБУ  1»

2. Код за ЄДРПОУ: 03329338
3. Місцезнаходження: 21050, місто Вінниця, вулиця Монастирська 41.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0432)67-01-01.
5. Електронна поштова адреса: par@03329338.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.03329338.pat.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення. 1.Дата прийняття рішення: 24 квітня 2018 

року. 
2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збо-

ри акціонерів ПрАТ «РБУ-1». 
3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні 

збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення То-
вариством значних правочинів, в період з 24.04.2018 р. по 24.04.2019 р. 
(включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за дани-
ми останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (харак-
тером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових 
зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших 
банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна 
(майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших до-
говорів; забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) То-
вариства та/або забезпечення зобов ’язань будь-яких третіх осіб; купівля-
продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права 
вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські 
правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає 
будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинен-
ня яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може 
перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

4. Гранична сукупна вартість правочинів: 10 000 тис.грн. 
5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності 787,9 тис.грн. 
6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-

тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 1269,2%. 

7. Загальна кількість голосуючих акцій 76322 шт; кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у зборах – 76322 голоси; кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» – 76322 голоси; кількість голосу-
ючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0. 

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади Директор Гаврикова А.Ф. 24.04.2018 року

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIО НЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ТАКСО
СЕРВIС»

2. Код за ЄДРПОУ 03119718
3. Місцезнаходження 14037, м. чернiгiв, вул. Борисенка, 

буд.58
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 723525 (0462) 723525
5. Електронна поштова адреса taksoservis@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://taksoservice.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів 19.04.2018 прийнято рішення про зміну 

складу посадових осіб емітента, а саме: 
Звільнено:
1. Голову Наглядової ради Вишневську Iрину Михайлiвну. Не надано згоду 

на оприлюднення паспортних даних, акціями АТ не володіє. Посадова особа за 
корисливi та посадовi злочини до кримiнальної вiдповiдальностi не притяга-
лась. Перебувала на посадi з 17.04.2015.

2. Члена Наглядової ради Рожик Iрину Петрiвну. Не надано згоду на опри-

люднення паспортних даних, акціями АТ не володіє. Посадова особа за 
корисливi та посадовi злочини до кримiнальної вiдповiдальностi не притяга-
лась. Перебувала на посадi з 17.04.2015.

3. Члена Наглядової ради Дрозденко Олену Олександрiвну. Не надано зго-
ду на оприлюднення паспортних даних, акціями АТ не володіє. Посадова особа 
за корисливi та посадовi злочини до кримiнальної вiдповiдальностi не притяга-
лась. Перебувала на посадi з 17.04.2015.

Обрано:
1. Голову Наглядової ради Вишневську Iрину Михайлiвну. Не надано згоду 

на оприлюднення паспортних даних, акціями АТ не володіє. Посадова особа за 
корисливi та посадовi злочини до кримiнальної вiдповiдальностi не притяга-
лась. На посаду Голови обрано на засiданнi Наглядової ради 19.04.2018. Об-
рано термiном на 3 роки. Попередня посада - Голова Наглядової ради.

2. Члена Наглядової ради Доманова Олександра Iвановича. Не надано зго-
ду на оприлюднення паспортних даних, акціями АТ не володіє. Посадова особа 
за корисливi та посадовi злочини до кримiнальної вiдповiдальностi не притяга-
лась. Обрано термiном на 3 роки. Працює в ТОВ «ТIМ СУПРЕМА – УКРАЇНА».

3. Члена Наглядової ради Дрозденко Олену Олександрiвну. Не надано зго-
ду на оприлюднення паспортних даних, акціями АТ не володіє. Посадова особа 
за корисливi та посадовi злочини до кримiнальної вiдповiдальностi не притяга-
лась. Обрано термiном на 3 роки. Попередня посада - Член Наглядової ради.

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

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

Директор  Захарченко Олексiй Миколайович
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ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«НЕМИРIВСЬКЕ РАЙОННЕ ПIДПРИєМСТВО 
«АГРОМАШ»

Річна інформація  
емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «НЕМИРIВСЬКЕ РАЙОННЕ ПIДПРИєМСТВО «АГРОМАШ», 
код ЄДРПОУ 03567374, місцезнаходження: 22800, Вінницька обл., 
м. Немирiв, вул. Соборна 208, міжміський код та телефон : 0433 
122730.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію – http://www.03567374.pat.ua

4. Аудитор Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Емкон-
Аудит», код ЄДРПОУ 37153128.

5. Інформація про загальні збори. Загальні збори акціонерів това-
риства відбулися 21.04.2017 року, кворум 98.9686%. Порядок денний: 
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв.2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних 
загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження 
порядку голосування на зборах.3. Звiт директора про фiнансово-
господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту.4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за ре-
зультатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
у 2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвер-
дження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.5. Звiт Наглядової ради, прийнят-
тя рiшення за наслiдками розгляду звiту.6. Затвердження рiчного звiту 
товариства за 2016 рiк.7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 
2016 рiк.8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протя-
гом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.

.Всі питання порядку денного затверджувалися, доповнень до по-
рядку денного не надходило. Рішенням загальних зборів затвердили 
Затвердили звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть То-
вариства за 2016 рiк. Визнали роботу директора задовiльною., За-
твердили звiт i висновки Ревiзiйної комiсї за результатами перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. Визнали 
роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною. Затвердили звiт Наглядової 
ради Товариства. Визнали роботу Наглядової ради задовiльною. За-
твердили Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. У зв’язку з неотриман-
ням прибутку, розподiл прибутку за 2016 рiк прийняли рішення не 
здiйснювати. На загальних зборах прийняли рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв. Поза-
чергові збори акціонерів у звітному періоді не скликалися. 

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувалися та не 
виплачувалися.

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ»
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ  

ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ» Місцезнаходження: 23007, 
Вінницька обл., Барський район, село Заможне, вулиця Кармелюка, 
будинок 65 код за ЄДРПОУ 00443097, міжміський код та телефон 241 
34-5-18

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 25.04.2018року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію – http://ptakhokombinat.at.ua

4. Аудитор: у звітному періоді емітент не користувався послугами 
аудитора.

5.Річні загальні збори відбулися 27.04.2017 року, кворум 99.68%, 
Порядок денний:1.Обрання Лiчильної комiсiї.2.Обрання Робочих 
органiв для проведення Загальних зборiв акцiонерiв, а саме: Голови 
та Секретаря.3. Затвердження регламенту проведення Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства.4. Затвердження Протоколу 
Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.5. За-
твердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на го-
лосування) рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.6. Звiт Виконавчого 
органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу.7. Звiт На-
глядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.8. Звiт Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Ревiзiйної комiсiї.9. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та 
рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2016 рiк.10. Визна-
чення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 
2016 рiк.11. Прийняття рiшення про нарахування дивiдендiв за 2016 
рiк.12. Внесення змiн до Статуту Приватного акцiонерного товариства 
«Барський птахокомбiнат», а саме: виправлення технiчної помилки в 
Статутi  Приватного акцiонерного товариства «Барський 
птахокомбiнат».13. Затвердження Статуту Приватного акцiонерного 
товариства «Барський птахокомбiнат», викладеного в Новiй 
редакцiї.14. Визначення Уповноважених осiб на пiдписання Нової 
редакцiї Статуту. 15. Визначення Уповноважених осiб для вчинення 
всiх дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту.

Загальними зборами затвердили звіти: Звіт Виконавчого органу 
про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік; звiт наглядової ради i 
визнати її роботу задовiльною. Затвердили висновки Ревiзiйної комiсiї 
та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2016 рiк При-
йняли рішення дивiденди за 2016 рiк не нараховувати i не виплачува-
ти. Затвердили зміни до Статуту та внутрішніх положень. 

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не виплачувались.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛІКАТНИХ 
ВИРОБІВ».

2. Код за ЄДРПОУ 00290676.
3. Місцезнаходження 10019, м. Житомир, вул. Промислова, буд. 10.
4. Міжміський код, телефон та факс (0412) 519230, 519384.
5. Електронна поштова адреса zhksv@emzvіt.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.zhksv.ho.ua.
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. Текст повідомлення

В зв’язку із закінченням терміну обрання 25 квітня 2018 р. припинені 
повноваження голови та члена Ревізійної комісії Зарудяної Наталії Воло-
димирівни, яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
0.00011 %. На посаді голови та члена Ревізійної комісії Товариства дана 
особа перебувала з 25.04.2013 р. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Замість звільненої особи на посаду голови та 
члена Ревізійної комісії нікого не призначено, так як новий склад Ревізійної 
комісії буде обрано загальними зборами акціонерів, проведення яких при-
значено на 27.04.2018 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних.

В зв’язку із закінченням терміну обрання 25 квітня 2018 р. припине-
ні повноваження члена Ревізійної комісії – Тимощук Лідії Іванівни, яка 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00011 %. 
На посаді члена Ревізійної комісії Товариства дана особа перебувала з 
25.04.2013 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Замість звільненої особи на посаду члена Ревізійної комісії ні-
кого не призначено, так як новий склад Ревізійної комісії буде обрано 
загальними зборами акціонерів, проведення яких призначено на 
27.04.2018 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних.

В зв’язку із закінченням терміну обрання 25 квітня 2018 р. припине-
ні повноваження члена Ревізійної комісії – Павлюка Василя Сергійови-
ча, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
0.00011 %. На посаді члена Ревізійної комісії Товариства дана особа 
перебував з 25.04.2013 р. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Замість звільненої особи на посаду члена Реві-
зійної комісії нікого не призначено, так як новий склад Ревізійної комісії 
буде обрано загальними зборами акціонерів, проведення яких призна-
чено на 27.04.2018 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних.

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

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

2. Тимчасово виконуючий обов’язки голови правління Кареба Сергій 
Анатолійович 25 квітня 2018 року
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ за 2017 рік
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ПЛЕМЗАВОД ЛІТИНСЬКИЙ», місце-
знаходження 22343, Вінницька область, Літинський район, село Громад-
ське, вулиця Центральна 1, код за ЄДРПОУ 00846180, міжміський код та 
телефон (04347)34130. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018 року. 

3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію http://www.00846180.pat.ua. 

4. Аудиторська компанія«Рейтинг-Аудит»,ЄДРПОУ 30687076. 
5.Чергові Загальні збори відбулися 13.04.2017 року. Кворум зборів 100%. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Схвалення рішення на-
глядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення 
бюлетенів для голосування на річних загальних зборах. 3. Про надання по-
вноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних 
загальних зборів акціонерів. 4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та при-
йняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт Наглядової Ради Товари-
ства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Звіт 
Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 
року. 7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства 
за 2016 рік. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 
рік. 9. Зміна типу Товариства. 10. Зміна найменування Товариства. 11. Вне-
сення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в 

новій редакції. 12. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій 
редакції внутрішніх положень Товариства. 13. Припинення повноважень пер-
сонального складу Наглядової ради Товариства. 14. Обрання членів Нагля-
дової ради Товариства. 15. Встановлення розміру винагороди членів Нагля-
дової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) 
договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Нагля-
дової ради Товариства. 16. Припинення повноважень Ревізора Товариства. 
17. Обрання Ревізора Товариства. 18. Затвердження умов цивільно-правових 
договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства. 19. Роз-
гляд питання про схвалення вчинення Товариством значних правочинів. 
20. Розгляд питання про визначення та затвердження розміру Резервного ка-
піталу Товариства. ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ: Затверджені звіти Правління, На-
глядової ради, Резвізора, Річний звіт Товариства та Річна фінансова звітність, 
а також розподіл прибутку за 2016 рік. Затверджені: зміна типу Товариства з 
публічного на приватне, зміни до Статуту та Положень, умови договорів з об-
раними членами Наглядової ради та Ревізором. Обрана Наглядова рада: 
Москалевський В.О., Москалевська Т.І., Дячук Н.П і Ревізор Буткалюк К.М. 
Схвалено значні правочини від 05.12.2016 року та 10.01.2017 року.

Змiн та доповнень до порядку денного загальних зборiв не вносилося. 
Позачерговi збори не скликалися.

6. Інформація про дивіденди: Згідно з рішеннм загальних зборів акціо-
нерів товариства дивіденди Емітентом у звітному та попередньому періо-
дах не нараховувалися та не виплачувалися. Привілейованих акцій Емі-
тент не випускав.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
І.1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «РАЙПОБУТКОМБІНАТ» 1.2. код за 
ЄДРПОУ:20644283; 1.3. Місцезнаходження: 26000, Кiровоградська область 
мiсто Новомиргород вулиця Ленiна, 101/31; 1.4. Міжміський код, телефон, 
факс емітента: (05256) 3-16-76; 1.5. Електронна поштова адреса емітента: 
20644283@at24.com.ua. 1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття 
інформації: raypobut.at24.com.ua; 1.7. Вид особливої інформації: Відомості 
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів. ІІ.Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2018р.
прийнято рiшення надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладан-
ня) Товариством значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством про-
тягом одного року з дати прийняття цього рiшення, якщо гранична вартiсть 
майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинiв буде бiльше 
10 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 
рiк та предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових 
коштiв (кредитiв/позик, прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв 
та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача 
майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших 
договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Това-
риства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб; договорiв 
купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права 
вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; договорiв поставки, ди-
лерських договорiв, купiвлi-продажу, агентських договорiв, експортних та 
iмпортних договорiв, договорiв на надання послуг Товариством. 

Пiд значним правочином слiд також розумiти вчинення (укладання), 
пов’язаних з значними правочинами, будь-яких iнших правочинiв, 
договорiв i документiв, додаткових угод (доповнень) до дiючих договорiв 
(угод/контрактiв), що були укладенi Товариством або будуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення i не 
пiзнiше 30.04.2019р. 

Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати 
2910,00 грн. на день вчинення таких правочинiв або еквiвалент цiєї суми 
в євро чи доларах США, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального 
банку України на день пiдрахунку граничної сукупної вартостi.

Уповноважити Директора Товариства на укладання кожного такого 
правочину вiд iменi Товариства з правом пiдпису договорiв/додаткових 
угод/контрактiв та будь-яких iнших документiв, необхiдних для укладання 
цих правочинiв. Всi iншi умови цих договорiв/додаткових угод/контрактiв 
та iнших документiв, необхiдних для укладання цих правочинiв Директор 
узгоджує самостiйно на власний розсуд. Кiлькiсть зазначених вище 
правочинiв, якi будуть вчинятися протягом зазначеного перiоду, необме-
жена. Значнi правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчи-
няються вiдповiдно до норм законодавства та Статуту Товариства.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства-469 шт.; Кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в зборах- 469шт.; Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА»-469;Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «ПРОТИ»-0.

ІІІ. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Директор Ганул Ірина Михайлівна.

ПУБЛІчНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМ’ЯНЕЦЬ

ПОДІЛЬСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

Річна інформація  
емітента цінних паперів  

за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публічне 
акціонерне товариство «Кам'янецьПодільське спеціалізоване 
ремонтнобудівельне управління» 05473016 вул.Хмельницьке 
шосе 1А, с. Гуменцi, Кам'янець-Подiльський, Хмельницька, 32325, 
(03849) 6-71-30

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою прове-
дений аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма 
«ЕКСПРЕС-АУДИТ», 21341857

5. Інформація про загальні збори: 06.04.2017, чергові. Порядок ден-
ний: 1. Звіт голови ліквідаційної комісії про роботу в 2015-2016 роки. 
2. Прийняття рішення щодо припинення процедури ліквідації підприєм-
ства.

Прийняти рішення: По питанню №1: роботу ПАТ в 2015-2016 роках 
визнати як «задовільна». По питанню №2: припинити процедуру ліквіда-
ції підприємства для можливості підписання договору міни об'єктів неру-
хомого майна між ПАТ «Кам'янець-Подільське спеціалізоване ремонтно-
будівельно управління» та ПАТ «Подільський цемент», пролонгувати дію 
попередньої наглядової ради у складі: Дегтярьов Анатолій Єлесеєвич, 
Марунчак Олег Володимирович,Мельник Микола Олександрович та до-
ручити їм виконання обов'язків в межах їх компетенції.

26.04.2017, позачергові. Порядок денний: 1. Обрання голови правлін-
ня. 2. Надання згоди на відчуження шляхом міни об'єктів нерухомого 
майна.

Голова комісії з припинення ініціював проведення позачергових ЗЗА.
Прийняти рішення: По питанню №1: обрали голову правління Мельни-

ка Олександра Миколайовича. По питанню №2: Дати згоду на заключен-
ня договору міни об'єктів нерухомого майна на суму 4435000 (чотири 
мільйона чотириста тридцять п'ять тисяч) грн. між ПАТ «Кам'янець-
Подільське спец. РБУ» та ПАТ «Подільський цемент». Доручити обрано-
му голові правління Мельнику О.М. підписувати договір міни та інші доку-
менти, пов'язані з цим процесом з боку ПАТ « Кам'янець - Подільське 
спец. РБУ».

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕ-
ТРОВСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ 
ЗАВОД «ДНІПРО»

2. Код за ЄДРПОУ 30561920
3. Місцезнаходження 49000, м. Днiпро, вул. Журналiстiв, 9
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(056) 790-16-23 

5. Електронна поштова адреса m.poltorackaja@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://www.dpz.dp.ua/reports

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

II. Текст повідомлення
Єдиним акцiонером ПрАТ «ДПЗ «ДНIПРО», який володiє часткою 

100% у статутному капiталi емiтента, було прийнято рiшення про змiни в 
складi посадових осiб емiтента. Дата прийняття рiшення - 25.04.2018 р. 
Цим рiшенням припинено повноваження члена Наглядової ради Гарма-
ша Олександра Сергiйовича, як представника акцiонера SCM (SYSTEM 
CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED з 25.04.2018 р. Прийнято рiшення ска-
сувати наглядовий орган Товариства - Наглядову раду, тому на цю поса-
ду нiкого не обрано. Гармаш О.С. перебував на посадi 2 (два) роки. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Гармаш О.С. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
не має. Гармаш О.С. не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.

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
Генеральний директор Остапець Вiктор Якович

25.04.2018

ПУБЛІчНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАч»
Річна інформація  

емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, ідентифікаційний код 
юридичної особи, місцезнахо-
дження, міжміський код і 
телефон емітента.

Публічне акціонерне товариство 
«Електровимірювач», 00226098, 
10014 Житомирська область, 
м. Житомир, майдан Перемоги, 10, 
(0412) 418-125, 480-262

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

25.04.2018 

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

http://www.eliz.com.ua

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

Приватне підприємство "Аудиторська 
фірма "Екаунт", 31133478

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

Загальні збори акціонерів у звітному 
році не проводились по причині 
нестабільного фінансового стану 
підприємства, відсутності необхідних 
коштів для скликання та забезпечення 
проведення зборів. Чергові збори 
акціонерів призначені на 27.04.2018 
року.

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

Голова правління 
ПАТ «Електровимірювач»  Чибуровський Андрій Віталійович

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 «АВРО-
РА», 24370724 м. Київ , 
Днiпров ський р-н., 02139, м. Київ, 
бульвар Перова, 36 (044)200-04-
57,

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

До 30.04.2018

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

http://avrora.inf.ua/

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

ТОВ «Аудиторська фiрма 
«Промислова Аудиторська 
Спiлка», 33100397

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

В 2017 році не проводились

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

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

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

звітний попередній
Усього активів 126879 128789
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2378 1582
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 54 5
Сумарна дебіторська заборгованість 5643 5033
Грошові кошти та їх еквіваленти 534 5
Власний капітал -1473081 -1418125
Статутний капітал 17000 17000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1495761 -1440805
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 808055 782823
Поточні зобов'язання і забезпечення 791905 764091
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.81 -2.78
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.81 -2.78

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 68000000 68000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

Річна інформація  
емітента цінних паперів  

за 2017 рік 
I. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента, 

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТЕМП», 14308948, 18016 Черкаська область . м.Черкаси 
вул.Горького,27, 0(472) 716728 2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

26.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію http://temp.at24.com.ua/ 4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підпри-
ємця), якою проведений аудит фінансової звітності Товариство з обме-
женою відповідальністю «Аудиторська фірма «Моноліт», 21357002 5. Ін-
формація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) В звiтному перiодi загальнi збори 
акцiонерiв не скликались. 

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

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕМП»
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ПУБЛIчНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КАПЛИНЦIВСЬКЕ»
Річна інформація  

емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента : Публiчне акцiонерне товари-
ство «Каплинцiвське», ідентифікаційний код юридичної особи 
05529308, місцезнаходження: 37030, Полтавська обл., Пирятинський 
район, с.Каплинцi,  міжміський код та телефон емітента 
(067) 460-60-81.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-
ської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Український 
корпоративний аудит», 33620564.

5. Інформація про загальні збори. Річні загальні збори відбулись 
21.04.2017. Кворум 95.2751%. Перелік питань, що розглядалися: 
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв. 2.Обрання се-
кретаря Загальних зборiв. 3.Затвердження рiчного звiту Товариства. 
4.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства. 5.Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту вико-
навчого органу. 6.Внесення змiн до статуту. Затвердження статуту 
Товариства в новiй редакцiї. 7.Припинення повноважень члена На-
глядової ради. 8.Обрання та припинення повноважень (вiдкликання) 
членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв 
з членами Наглядової ради. 9.Попереднє схвалення значних 
правочинiв. Всі питання розглянуті, по ним прийняті відповідні рішен-
ня. Пропозиції до переліку питань порядку денного від акціонерів не 
надходили.

6. Інформація про дивіденди. Рішення про виплату дивідендів за 
результатами звітного та попереднього років не приймалось.

ПУБЛIчНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КАПЛИНЦIВСЬКЕ»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Каплинцiвське». 2. Код за ЄДРПОУ: 05529308. 3. Місцезнаходження: 
37030, Полтавська обл., Пирятинський район, с.Каплинцi. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (067)460-60-81. 5. Електронна поштова адреса: 
L.MIshanIna@kernel.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://kaplyntcivske.pat.ua/. 7. Вид особливої інформації: зміна складу по-
садових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
24.04.2018 на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Каплинців-

ське» прийнято рішення обрати з 25.04.2018 членами наглядової ради 
товариства на строк три роки наступних осіб: Фещук Ірина Леонідівна, 
Вознюк Олена Володимирівна, Чикін Ігор Валерійович, як представників 
акціонера-юридичної особи Сільськогосподарське товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Дружба-Нова» (частка в статутному капіталі 
73.1181%). 24.04.2018 головою наглядової ради (протокол засідання на-
глядової ради №б/н вiд 24.04.2018) обрано Чикіна Ігора Валерійовича. 
Вказані посадові особи акціями товариства особисто не володіють; непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмову 
згоду на розкриття паспортних даних не надавали. Інші посади, які вказа-
ні особи обіймали протягом останніх п’яти років: Фещук І.Л.-ТОВ «Кернел-
Трейд», керівник фінансової служби агробізнесу (з 2011р.); Вознюк О.В.-
ТОВ «Кернел-Трейд», керівник відділу обліку та аудиту земельного банку 
(з 2010р.); Чикін І.В.-ТОВ «Кернел-Трейд», керівник регіонального офісу 
(12.08.2013 - 06.11.2017), директор агробізнесу (з 06.11.2017).

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

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

Директор  Голуб С. М.  24.04.2018

ПУБЛIчНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«РУДЬКIВСЬКЕ»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «РУДЬКIВСЬКЕ». 2.Код за ЄДРПОУ: 31374853. 3.Місцезнаходжен-
ня: 17420, Чернiгiвська обл., Бобровицький р-н, сел. Рудькiвка, вул. 
30 рокiв Перемоги, буд. 6. 4.Міжміський код, телефон та факс: 
(04632)25677 (04632)38410. 5.Електронна поштова адреса: dan09@ukr.
net. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://rudkivske.pat.ua/. 7.Вид осо-
бливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

II. Текст повідомлення
24.04.2018 загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Рудькiвське» (прото-

кол №1 вiд 24.04.2018) прийнятi рiшення: обрати членами наглядової 
ради товариства на строк три роки Веревського Руслана Михайловича 
(акцiонер, частка в СК 0,94%), та Веревську Олену В'ячеславiвну, Гребе-
ник Наталiю Миколаївну, Данкевича Андрiя Євгеновича, Левковського Ва-
лентина Августиновича, як представників акціонера ГРОУМОН ДЕВЕ-
ЛОПМЕНТ ЛIМIТЕД (частка в СК 93,098%), та які особисто акціями 
товариства не володіють. 24.04.2018 на заcіданні наглядової ради 
ПАТ «Рудькiвське» (протокол №24/04/18 вiд 24.04.2018) головою нагля-
дової ради обрано Веревського Руслана Михайловича, секретарем-
Гребеник Наталiю Миколаївну. Iншi посади, якi вказанi особи займали 
протягом останнiх п'яти рокiв: Веревський Р.М.-фiзична особа-
пiдприємець; Веревська О.В.-спецiалiст з дослiдження ринку; Гребе-
ник Н.М.-головний бухгалтер; Данкевич А.Є.-професор кафедри 
економiки, директор, фінансовий директор; Левковський В.А.- директор, 
комерцiйний директор, заступник директора з управління персоналом. 
Вказанi особи письмову згоду на розкриття паспортних даних не надали, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Директор Левковський В.В. 24.04.2018.

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГИНСЬКИЙ 

ХЛIБОЗАВОД»
Повідомлення  

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

акцiонерне товариство «Лугинський хлiбозавод»; Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ: 00378796; Місцезнаходження емітента: 11301 Житомир-
ська обл., смт. Лугини, вул. Донського,56 вул. Донського,56; Міжміський 
код, телефон та факс емітента: (04161) 9-11-01; Електронна поштова 
адреса емітента: lygini@emzvit.com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: www.luginhlibz.ho.ua; Вид особливої інформації: Відомостi про прий-
няття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв 

2. Текст повідомлення:
24 квiтня 2018 року загальними зборами акцiонерiв товариства прий-

няте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв таких як: укладення кредитних договорiв, договорiв застави/
iпотеки, позики, поруки, поставки, купiвлi-продажу, оренди але не обмеж-
уючись ними. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв- 3000 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
складає(станом на 31.12.2017 р) 2292, 8 тис. грн.Спiввiдношення гранич-
ної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)- 130,8444 %, загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй складає-944 183 голосiв, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах-944 183 акцiй, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»прийняття рiшення- 
944 183 або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть 
участь в загальних зборах акцiонерiв та «проти»прийняття рiшення -0- 
або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь в за-
гальних зборах акцiонерiв.

3. Підпис
Директор Мольчиц Микола Васильович, підтверджує достовірність ін-

формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 25.04.2018 р



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 26 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРIЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
І.Основні відомості про емітента: 1.Повне найменування емітента: 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА 
ФАБРИКА», ідентифікаційний код юридичної особи :00382094; місцезна-
ходження: 69063 Запорiзька область Олександрiвський район, 
м. Запорiжжя, вул. Святого Миколая,7міжміський код та телефон емітен-
та: 061-213-77-62. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:24 квітня 2018 р. 
3.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://zkf.ua 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «КАПІТАЛ АУДИТ»», 38520462.

5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акціонерів 
товариства вiдбулися 21.04.2017 р. На вимогу закону України «Про 
Акцiонернi товариства» пропозицiї до перелiку питань порядку денного 
були наданi та затвердженi наглядовою радою товариства, а саме: Пши-
гоцькою Ж.Б., Шавло С.Б.,Кольц Д.М. Всi питання порядку денного були 
розглянутi, затверджені та по всіх питаннях прийняті рішення. Позачерговi 
загальнi збори акцiонерiв не скликались i не проводились. Перелiк пи-
тань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї 
та секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2.Визначен-
ня порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 3.Розгляд 
звiту Виконавчої дирекцiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту.4.Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 
2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.5.Про затвер-
дження рiчної звiтностi та балансу Товариства за 2016 рiк.6.Розгляд звiту 
Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту.7.Про розподiл прибутку i збиткiв за пiдсумками 
роботи Товариства за 2016 рiк.8.Попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi вчинятимуться Товариством у ходi поточної господарської 
дiяльностi згiдно дiючого законодавства України. 

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

Генеральний директор  Лаврінчук В.Г. 

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІчНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 00174740
3. Місцезнаходження: 85300, Донецька обл., місто Покровськ, вул. Тор-

гівельна, буд. 106А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0623458882
5. Електронна поштова адреса: makarov@detz.dn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

24.04.2018р. загальними заборами ПАТ «ДЕТЗ» прийняте рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятися ПАТ «ДЕТЗ» у ходi поточної господарської дiяльностi про-
тягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення, тобто до 
24.04.2019 року включно. Характер правочинiв:

-купівля/продаж та/або поставка ТМЦ, робіт (послуг), цінних паперів, 
часток у статутних капіталах, гранична сукупна вартість правочинів 
22 000 000,00 гривень. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi 
правочинiв до вартостi активiв ПАТ «ДЕТЗ» за даними останньої річної 
фінансової звітності – 8,57%.

Вартість активів ПАТ «ДЕТЗ» за даними останньої річної фінансової 
звітності – 256 627 000,00 грн. Загальна кількість голосуючих акцій – 
58 385 563 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi для 
участi у загальних зборах, – 58 375 626 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняте рішення – 58 375 626 шт., «проти» - 0 шт.

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 Генеральний директор Макаров Андрій Во-
лодимирович (підпис) (ініціали та прізвище керівника)М.П. 25.04.2018р.

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«РММ»
ПрАТ «РММ», код єДРПОУ 20366111,  

адреса: 84306, Донецька область, м.Краматорськ,  
жм.Коксобуд, б.6, тел. (06264) 60830

Відомості про прийняття рішення  
про попереднє надання згоди  

на вчинення значних правочинів:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного Акцiонерного Това-

риства «РММ» (далi - Товариство) вiд 23.04.2018 року попередньо нада-
но згоду на вчинення Товариством правочинiв, прийняття рiшень про вчи-
нення 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: укладен-
ня договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових 
зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю до 
4000,00 тис. грн., при обов’язковому попередньому погодженнi iз Нагля-
довою радою Товариства.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 4000,00 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi – 404,6 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
988,63075 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2871 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 1698 шт. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «За» прийняття рiшення – 1698 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «Проти» прийняття рiшення – 
0  штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «Утримався» – 
0  штук.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься в повідомленні та визнає, що несе відповідальність згідно з за-
конодавством.

Директор  О.Ю.Ісміляєв
 24.04.2018р.

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 «АВТОПІДПРИєМСТВО «УКРБУД»; 2. 
Код за ЄДРПОУ: 01236070;3. Місцезнаходження: 85300, Донецька обл. м. 
Покровськ, вул. Захисників України, буд. 31;4. Міжміський код, телефон 
та факс: (06239) 2-04-87 (06239) 2-06-84;5. Електронна поштова адреса: 
office@up-ukrbud.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://ukrstroy.prat.ua/

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
23.04.2018р. річними загальними заборами ПРАТ «АВТОПІДПРИЄМ-

СТВО «УКРБУД» (надалі - Товариство) прийняте рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-
риством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як од-
ного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 23.04.2019 року включ-
но, а саме:- характер правочинiв – продаж та/або поставка ТМЦ, робіт 
(послуг), гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50 000 000,00 
гривень. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв Товариства за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
65,21%;- характер правочинiв – купівля ТМЦ, основних засобів, послуг, гра-
нична сукупна вартість правочину або правочинів 150 000 000,00 гривень. 
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 
Товариства за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 195,64%.
Вартiсть активiв Товариства за данними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 76 673,00 тис.грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 5 145 939 
штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi для участi у загаль-
них зборах, - 5 145 804 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняте рiшення - 5 145 804 штук, «проти» - 0 штук.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 2. Найменування посади Голова правлiння Губарєв 
Володимир Миколайович (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 
24.04.2018 
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АГРАРНЕ ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРАїНА»

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ  
за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Аграрне 
приватне акцiонерне товариство «Україна», 03793354, Україна, 19601, 
Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Геронимiвка, вул. Благовiсна, 1, 
0472305778

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: em03793354.ab.ck.ua

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

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«РЕСТОРАН «ПОДІЛЛЯ», 14173508, вул. Шевченка 34, 
м. Хмельницький, Хмельницька, 29000, (0382) 789944

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою прове-
дений аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фiрма «Експрес-
Аудит», 21341857

5. Інформація про загальні збори: Загальні збори у 2017 році не про-
водились.

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

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЕКСПОIНВЕСТ»
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Експоiнвест», 14199258, Україна, 18029, Черкаська обл., м. Черкаси, 
вул. Оборонна, 16, 0472658090

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: em14199258.ab.ck.ua

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛIСЕРВIС»

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

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

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

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Полiсервiс», 21360659, Україна, 18029, Черкась-
ка обл. м. Черкаси, Руськополянський проїзд, 4, 0472651838

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: em21360659.ab.ck.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТАЛЬНIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПIДПРИєМСТВО 17137»
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Тальнiвське автотранспортне пiдприємство 
17137», 03120288, Україна, 20400 , Черкаська обл., м. Тальне, вул. Со-
борна, 115, 0473130477

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: em03120288.ab.ck.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФIНАНСОВОIНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ 

«IНФIКО»
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Фiнансово-iнвестицiйна компанiя «IНФIКО», 14190518, Україна, 18002, 
Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 19, 0472-456535

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: em14190518.ab.ck.ua

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА "АНАЛІ-
ТИК", 14274505, вул. Чигорі-
на 57-А, м. Київ, Київський, 01042, 
УКРАЇНА, (044) 2780588

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

27.04.2018

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

af-analitik.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АНАЛІ-
ТИК» (місцезнаходження – 01042, м. Київ, вул. Чигоріна 57А) повідомляє 
Вас про проведення загальних зборів акціонерів, що відбудуться 
28 травня 2018 року за адресою м. Київ, вул. Хрещатик 44, 3 поверх, о 
10 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів проводиться 28.05.2018р. з 9.00 до 
10.00. Перелік акціонерів, які мають право взяти участь у загальних збо-
рах, складається станом на 24 годину 22.05.2018р. 

Порядок денний: 
1. Про обрання лічильної комісії. 2. Про обрання голови та секретаря 

загальних зборів. 3. Про затвердження фінансової звітності за 2015-
2017рр. 4. Про розподіл прибутку (збитків) товариства. 5.  Про затверджен-
ня звіту Правління. 6. Про зміну складу посадових осіб. 7. Інші питання. До 
дати проведення загальних зборів включно акціонери можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, за адресою м. Київ, вул. Хрещатик 44, 3 поверх (особа, відпові-
дальна за ознайомлення – Голова правління Головач В.В.).
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МИРОНIВСЬКИЙ РАЙАГРОБУД»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"Миронiвський Райагробуд", 03584591 
Київська, Миронiвський, 08842, с. 
Владиславка, вул. Центральна, 394А  
(04574) 5 13 59,

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

25.04.2018

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

03584591.smida.gov.ua

Директор  Дiхтяр Василь Васильович

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«БАРИШІВСЬКА МТС»
Річна інформація  

емітента цінних паперів  
за 2017 рік. 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БАРИШІВСЬКА МТС», 03744155, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ , 
будинок 61, селище міського типу Баришівка, Баришiвський район, Київ-
ська область, 07500, (04576) 5-14-35. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 03744155.infosite.com.ua

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "НIЖИНСЬКИЙ 
ЗАВОД СIЛЬСЬКО ГОСПОДАР
СЬКОГО МАШИНО
БУДУВАННЯ", 14311643 Чернігівська 
обл., 16610, м. Нiжин, вул. Шевчен-
ка, 109/1 04631-31870,

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

25.04.2018

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

www.selmash.com.ua

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЯВОРIВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦIЙ»

Річна інформація  
емітента цінних паперів  

за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй», 05512302, Польова-
Бiчна,3, с. Воля-Старицька, Яворiвський, Львівська, 81052, 
(03259) 5-05-41

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 5512302.infosite.com.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"БУДТРАНССЕРВIС", 21059204 
Полтавська , Крюкiвський, 39600, 
Кременчуг, Цюрупи, буд.18 (0536)743346,

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

23.04.2018

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

http://21059204.smida.gov.ua/

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ЗЕЛЕНБУД»
Річна інформація  

емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Зеленбуд», 20761706, Стрийська,129, Львiв, Сихiвський, Львівська, 
79031, 032-234-47-18

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 20761706.infosite.com.ua

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

цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ТРОЯНIВСЬКЕ", 
30184563м. Київ , немає, 01001, м.Київ, 
ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, БУДИНОК 2 
ЛIТЕРА В +380679937115,

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

25.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформа-
цію

http://30184563.smida.gov.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«єВРОЦЕМЕНТ ГРУП  УКРАїНА»

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

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

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«ЄВРОЦЕМЕНТ груп - Україна», 33549911, вул. Київська, б. 29, с. Свято-
петрівське (колишня назва - с. Петрівське), Києво-Святошинський, Київ-
ська область, 08141, УКРАЇНА, (044) 391-47-08; 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2017; 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://ecgu.com.ua
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1. ПАТ 2 РЕМОНТНИЙ ЗАВОД ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ 228
2. ТОВ А.В.С. 198
3. ПРАТ АВЕК ХОЛДИНГ 366
4. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «УКРАЇНА – АЕРОАЛЬЯНС» 78
5. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКІ ВЕРТОЛЬОТИ» 85
6. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКІ ВЕРТОЛЬОТИ 393
7. ПРАТ АВК 142
8. ПАТ АВРОРА 92
9. ПРАТ АВТОМОБІЛІСТ. 380
10. ПРАТ АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД» 94
11. ПРАТ АВТОРАДІАТОР 313
12. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15339 165
13. ПРАТ АГРА 334
14. ПРАТ АГРАРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«СОДРУЖЕСТВО» 
188

15. ПРАТ АГРАРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
СОДРУЖЕСТВО 

400

16. ПАТ АГРЕГАТ 195
17. ПРАТ АГРОБУД-1 401
18. ПРАТ АГРОКУЛЬТУРА 405
19. ПРАТ АГРОМАШ 90
20. ПРАТ АГРОМАШ 291
21. ПРАТ АГРОМАШКОМПЛЕКТ 226
22. ПРАТ АГРОМЕХАНІКА 142
23. ПРАТ АГРО-ПРОДУКТ 226
24. ПРАТ АГРОПРОММАШ 130
25. ПРАТ АГРОПРОММАШ 290
26. ПРАТ АГРОСЕРВІС-1 255
27. ПРАТ АГРО-СОЮЗ 257
28. ПРАТ АГРОТЕХНОЛОГІЯ 316
29. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 243
30. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 244
31. ПАТ АГРОФІРМА «8 БЕРЕЗНЯ» 369
32. ПАТ АГРОФІРМА «РОСІЯ» 11
33. ПРАТ АГРОФОС 398
34. ПАТ АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД 325
35. ВАТ АҐРУС 24
36. ПРАТ АДМ ІЛЛІЧІВСЬК 272
37. ПРАТ АДМ ІЛЛІЧІВСЬК 273
38. ТОВ АЕРОК ОБУХІВ 396
39. ТОВ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 332
40. ПРАТ АЗОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 6
41. ПРАТ АЙ ПІ РІЕЛТ 31
42. ПРАТ АЙПЕК 105
43. ПАТ АІТ 81
44. ПРАТ АК «ПЕРЛИНА» 124
45. ПРАТ АКА 386
46. ТОВ АКСІОМА 297
47. ПРАТ АКТА 334
48. ПРАТ АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» 298
49. ПРАТ АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР» 401
50. ПРАТ АЛБЕ-ГРУП 232
51. ПРАТ АЛЬПСЕРВІС 6
52. ПРАТ АЛЬТЕРА ФІНАНС 60
53. ПРАТ АЛЬФА-КАПІТАЛ 153
54. ПРАТ АЛЬФАСИСТЕМБУД 299
55. ПРАТ АНДЕЗИТ 324
56. ПРАТ АНТАРКТИКА 61
57. ПРАТ АПК-ІНВЕСТ 33
58. ТОВ АПТЕКА БІОКОН 281
59. ПРАТ АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ 342
60. ПРАТ АРМА-КЛАПАН 111
61. ПРАТ АРТЕМ-КОНТАКТ 88
62. ПРАТ АРТСЕРВІС 395
63. ПРАТ АРЦИЗЬКЕ ХПП 398
64. ПРАТ АСОЦІАЦІЯ ОКО 261
65. ПРАСТ АСТРО-ДНІПРО 258
66. ПРАТ АТМАШБУД 327
67. ПРАТ АТМАШБУД 328
68. ПАТ АТП – 16351 324
69. ПРАТ АТП-1 87
70. ПРАТ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АНАЛІТИК» 95
71. ПРАТ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПЕРСПЕКТИВА-К» 216
72. ПРАТ БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 398
73. ПАТ БАНК «ПОРТАЛ» 177
74. ПАТ БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 76
75. ПАТ БАНК «ЮНІСОН» 63
76. ПАТ БАНК «ЮНІСОН» 295
77. ПАТ БАНК АЛЬЯНС 236
78. ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 30
79. ПАТ БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 247
80. ПАТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ 219
81. ПРАТ БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 300
82. ПРАТ БАРИШІВСЬКА МТС 96

83. ПРАТ БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 322
84. ПРАТ БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 90
85. ПРАТ БЕЛКОМ 230
86. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКЕ АТП - 11856 378
87. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 343
88. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 6
89. ВАТ БЕРЕЖАНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 230
90. ПРАТ БЕРЕЗИНСЬКИЙ КХП 405
91. ПРАТ БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО 359
92. ПРАТ БЕРШАДСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«АГРОМАШ»
333

93. ПРАТ БІ ЕНД ЕЙЧ 258
94. ПРАТ БІБЛЬОС 398
95. ПРАТ БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 260
96. ПРАТ БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 263
97. ПРАТ БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 263
98. ПРАТ БІЛОВОДСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ ЗАВОД 323
99. ПАТ БІЛОЛУЦЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 331
100. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 271
101. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 273
102. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 277
103. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 279
104. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 258
105. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД 230
106. ПАТ БІО МЕД СКЛО 68
107. ПРАТ БІО МЕД СКЛО 84
108. ПРАТ БЛІЦ-ІНФОРМ 383
109. ПАТ БМУ «ЛЬВІВГАЗИФІКАЦІЯ» 313
110. ПАТ БОГДАН МОТОРС 287
111. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 13249
79

112. ПРАТ БОНДАРІВСЬКЕ 301
113. ПАРТ БОРОВИЦЬКЕ 82
114. ПРАТ БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН
190

115. ПРАТ БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН

384

116. ПАТ БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«АГРОМАШ»

289

117. ПРАТ БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ 405
118. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОПРОМБУД-8» 319
119. ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МІСЬКБУДІНВЕСТ» 154
120. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 7 152
121. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-62 (ШІСТДЕСЯТ ДВА) 332
122. ПАТ БУДІВЕЛЬНИК 343
123. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №53 316
124. ПАТ БУДКОМПЛЕКТ 86
125. ПАРТ БУДКОМПЛЕКТ 288
126. ПРАТ БУДМЕТАЛ 10
127. ПРАТ БУДТРАНС 118
128. ПРАТ БУДТРАНС 119
129. ПРАТ БУДТРАНССЕРВІС 96
130. ПРАТ ВАСІЩЕВО 10
131. ПРАТ ВЕЛИКА КРУЧА 116
132. ПРАТ ВЕРБААГРОТЕХ 335
133. ПРАТ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
361

134. ПРАТ ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

252

135. ПАТ ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК 109
136. ПРАТ ВЕСТАСТРОЙ 79
137. ПРАТ ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД 177
138. ПРАТ ВЗП-2 395
139. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ЗОРЯ» КОРПОРАТИВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
367

140. ПРАТ ВИЖНИЦЬКИЙ ДОК 364
141. ПРАТ ВИНОГРАДАР 148
142. ПРАТ ВИРОБНИЦТВО «ТЕХНІК» 336
143. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БЕРДЯНСЬКИЙ 

КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД»
318

144. ПРАТ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №6 89
145. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ГЛОРІЯ» 85
146. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «ГЛОРІЯ» 380
147. ПРАТ ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
298

148. ПРАТ ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ 291
149. ПРАТ ВІКТОРІЯ 119
150. ПРАТ ВІННЕР 363
151. ПАТ ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО 20
152. ПРАТ ВІННИЦЯТУРИСТ 10
153. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ 
СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ

291

154. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД 184

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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155. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» 316
156. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД «РОШЕН» 192
157. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 257
158. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ 397
159. ПРАТ ВІПОЛ 18
160. ПРАТ ВІПОЛ 75
161. ПРАТ ВІПОЛ 87
162. ПРАТ ВІПОЛ 400
163. ПРАТ ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ ХУДОЖНЬОЇ 

КЕРАМІКИ ІМ. Ю.ЗАВАДСЬКОГО
80

164. ПРАТ ВЛАСНИЙ СЕРВІС 276
165. ПРАТ ВЛАСНИЙ СЕРВІС 276
166. ПРАТ ВОЛИНСЬКА ФІРМА «ОДЯГ» 78
167. ПРАТ ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ 83
168. ПРАТ ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ 293
169. ПРАТ ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ 387
170. ПАТ ВОЛИНЬБАКАЛІЯ 34
171. ПРАТ ВОЛИНЬТУРИСТ 10
172. ПАТ ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 327
173. ПАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 118
174. ПАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 120
175. ПРАТ ВОЮТИЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 299
176. ПРАТ ВПМК «ПРОМСІЛЬГОСПІЗОЛЯЦІЯ» 108
177. ПРАТ ВСЕСВІТ 85
178. ПРАТ ВСК ІНШУРАНС ГРУП 293
179. ПРАТ ГАДЯЦЬКЕ БУРЯКОГОСПОДАРСТВО 137
180. ПРАТ ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 14
181. ПРАТ ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 299
182. ВАТ ГАЙВОРОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 191
183. ПРАТ ГАЛАКТОН 380
184. ПАТ ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 255
185. ПАТ ГАЛИЧФАРМ 42
186. ПРАТ ГАЛКА 398
187. ПРАТ ГАЛС-К 77
188. ПРАТ ГАМАЛІЯ 166
189. ПАТ ГЕМОПЛАСТ 67
190. ТОВ ГЕОРГІЙ 6
191. ПРАТ ГІДРОСИЛА ГРУП 340
192. ПРАТ ГІДРОСИЛА ГРУП 377
193. ПРАТ ГІДРОСИЛА ЛЄДА 378
194. ТОВ ГІПОХЛОРИД 334
195. ПРАТ ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ» 138
196. ПРАТ ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ» 151
197. ПРАТ ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОНУ 274
198. ПРАТ ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 130
199. ПРАТ ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС 323
200. ПРАТ ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР 324
201. ПАТ ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ 342
202. ПАТ ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД 292
203. ПРАТ ГОСПТОВАРИ 112
204. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ» 191
205. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ» 255
206. ПАТ ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» 4
207. ПРАТ ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ 277
208. ПРАТ ГРАНІТ 59
209. ПРАТ ГРАНІТ 124
210. ПРАТ ГРАФІЯ УКРАЇНИ 250
211. ПРАТ ГРЕБІНКИ-ХЛІБОПРОДУКТ 165
212. ПРАТ ГУД ФУД ПЛЮС 143
213. ПАТ ГУСЯТИНМАШ 226
214. ПРАТ ДЕРАЖНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
109

215. ПРАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА 402
216. ПАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 82
217. ПАТ ДЗВІНКОВЕ 64
218. ПРАТ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ОЛІМПІЯ» 344
219. ПРАТ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА» 344
220. ПРАТ ДІЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 258
221. ПАТ ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ» 161
222. ПРАТ ДІПРОБУДМАШИНА 405
223. ПРАТ ДІТА 398
224. ПРАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 344
225. ПРАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 380
226. АТ ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА 

БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ
359

227. ПРАТ ДНІПРОВУД 228
228. ПРАТ ДНІПРОДОРМОСТОБУД 361
229. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ

 ПО ЗАХИСТУ ХЛІБОПРОДУКТІВ
316

230. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО 394
231. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 11203
365

232. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ 
КОМБІНАТ

365

233. ПРАТЗ ІІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ 
ЗАВОД 

313

234. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ 360
235. ПРАТ ДОМІНІК 134
236. ПРАТ ДОНАГРОІМПЕКС 148
237. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 28
238. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 36
239. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 171
240. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 71
241. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 94
242. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 286
243. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 394
244. ПАТ ДОНМОЛПРОМ 339
245. ПРАТ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД 252
246. ПРАТ ДОСЛІДНИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 332
247. ПРАТ ДПЗ «ДНІПРО» 92
248. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 79
249. ПАТ ДРУЖБА-ВМ 270
250. ПРАТ ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 275
251. ПРАТ ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 212
252. ПРАТ ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 211
253. ПРАТ ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 212
254. ПРАТ ДУБНОНАФТОПРОДУКТ 118
255. ПРАТ ДУНАЄВЕЦЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 398
256. ПРАТ ДУНАЙ-АВТО 390
257. ПРАТ ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ 77
258. ПРАТ ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ 189
259. ПРАТ ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ 393
260. ПРАТ ДУНАЙСУДНОСЕРВІС 185
261. ПРАТ ДУНАЙСУДНОСЕРВІС 189
262. ПРАТ ЕКО-АЗОТ 112
263. ПРАТ ЕКО-ДІМ 399
264. ПРАТ ЕКСІМЕД 298
265. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТ 399
266. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ І 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЗАХИСНИХ ПОКРИТЬ
88

267. ПРАТ ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ 14
268. ПРАТ ЕКСПОІНВЕСТ 95
269. ПРАТ ЕЛАКС 10
270. ВАТ ЕЛЕГАЛ 80
271. ВАТ ЕЛЕКТРОВАЖХІМПРОЕКТ 25
272. ПАТ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ 92
273. ПРАТ ЕЛЕКТРОЗАВОД 121
274. ВАТ ЕЛЕКТРОКЕРАМІКА 230
275. ПРАТ ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС 69
276. ПРАТ ЕЛІТ ДЕКОР 210
277. ПРАТ ЕЛЬВОРТІ ГРУП 342
278. ПРАТ ЕМАЛЬХІМПРОМ 111
279. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АЛЬЯНС 142
280. ПРАТ ЕНЕРГІЯ 58
281. ПРАТ ЕНЕРГІЯ 65
282. ПРАТ ЕНЕРГІЯ 389
283. ПРАТ ЕНЕРГОМЕРЕЖМОНТАЖ 165
284. ПРАТ ЕНЕРГООБЛІК 369
285. ТОВ ЕНЕРГОПОСТАВКА 59
286. ПРАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 

«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»
403

287. ДП ЕНЕРГОРИНОК 121
288. ПРАТ ЕРА 395
289. ПРАТ ЕРЛАН 332
290. ПРАТ ЕСМА 324
291. ПРАТ ЕУРОПА УА 188
292. ПРАТ ЕУРОПА УА СЕРВІС 188
293. ПРАТ ЄВРО-М-ТРАНС 340
294. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДІМ 81
295. ПАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 39
296. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 107
297. ПРАТ ЄВРОЦЕМЕНТ ГРУП -УКРАЇНА 96
298. ПАТ ЄННІ ФУДЗ 322
299. ПРАТ ЖАШКІВСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ 81
300. ПРАТ ЖАШКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 80
301. ТОВ ЖИТЛОБУД - 2 332
302. ПРАТ ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО 379
303. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ 53
304. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ 90
305. ПРАТ ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ» 56
306. ПРАТ ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ» 56
307. ПАТ ЗАВОД «ВУГІЛЛЯ» 218
308. ПРАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ» 367
309. ПРАТ ЗАВОД «ПРИЛИВ» 319
310. ПРАТ ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА 126
311. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ.

СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ
7

312. ПАТ ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 144

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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313. ПАТ ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ 45
314. ПАТ ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ 248
315. ПРАТ ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ХІМІЇ 185
316. ПРАТ ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТАПРОМИСЛОВОЇ ХІМІЇ 388
317. ПРАТ ЗАВОД СПЕЦБЕТОН 326
318. ПРАТ ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ «БАРВА» 367
319. ПРАТ ЗАГАЄЦЬКЕ 286
320. ПРАТ ЗАПАДИНСЬКЕ 239
321. ПРАТ ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ 336
322. ПРАТ ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ 292
323. ПАТ ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО 8
324. ПРАТ ЗАПОРІЖТАРА 315
325. ПРАТ ЗАПОРІЖТАРА 317
326. ПРАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 222
327. ПРАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 298
328. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 94
329. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ 

ТРАНСФОРМАТОРІВ 
159

330. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ 330
331. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 321
332. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 130
333. ПРАТ ЗАПСИСТЕМАВТОМАТИКА 318
334. ПРАТ ЗВ’ЯЗОК 337
335. ПРАТ ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБІНАТ 251
336. ПРАТ ЗЕЛЕНБУД 96
337. ПАТ ЗМІНА 402
338. ПРАТ ЗОЛОТІ ВОРОТА 216
339. ПРАТ ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ 247
340. ПАТ ЗОРЯ 326
341. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ 
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ»

169

342. ПРАТ ІВАНЧУКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

165

343. ТОВ ІДЦ «ГЛОБАЛ» 128
344. ПРАТ ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД 136
345. ПРАТ ІЗТ-АВТО 149
346. ПРАТ ІНВЕСТБУД-11 82
347. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТСЕРВІС» 121
348. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ 391
349. ПАТ ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ВНІПІТРАНСГАЗ»
242

350. ПАТ ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ВНІПІТРАНСГАЗ»

243

351. ПРАТ ІНІЦІАТОР+ 401
352. ПРАТ ІНПРОЕКТСЕРВІС 388
353. ПРАТ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 369
354. ПРАТ ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 

«КЕРАММАШ»
287

355. ПРАТ ІНСТИТУТ РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ 403
356. ПРАТ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 15
357. ПРАТ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 282
358. ПРАТ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 285
359. ПАТ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ 403
360. ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ 345
361. ПАТ ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД
351

362. ПАТ ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД

357

363. ПАТ ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 113
364. ПРАТ ІНТЕРТЕК 10
365. ПРАТ ІНЮРПОЛІС 240
366. ПРАТ ІПОДРОМ 295
367. ТОВ ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ» 230
368. ПРАТ ІЧНЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

17439
335

369. ПАТ ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА 275
370. ПАТ КАГАРЛИЦЬКЕ 23
371. ПРАТ КАЛИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

10509 
71

372. ПРАТ КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР’ЄР 210
373. ПРАТ КАМ’ЯНСЬКИЙ 340
374. ПРАТ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РБУ 91
375. ПРАТ КАНІВ-ГІДРОПРОЕКТ 401
376. ПАТ КАПЛИНЦІВСЬКЕ 93
377. ПАТ КАПЛИНЦІВСЬКЕ 93
378. ПАТ КАПЛИНЦІВСЬКЕ 161
379. ПРАТ КАРБОН 369
380. ПРАТ КАРБОН 372
381. ПРАТ КАРГО ТЕРМІНАЛ 62
382. ПРАТ КАРГО ТЕРМІНАЛ 381
383. ПРАТ КАРЕ 404
384. ПРАТ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ 404
385. ПРАТ КАРТЕЛЬ 119

386. ПРАТ КАУЧУК 110
387. ТОВ КИЙБУД 402
388. ПАТ КИЇВМЕДПРЕПАРАТ 251
389. ПРАТ КИЇВМІСЬКБУД-1 300
390. ПРАТ КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ 235
391. ПРАТ КИЇВОБЛАГРО 196
392. ПРАТ КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ 392
393. ПАТ КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ 27
394. ПРАТ КИЇВСПЕЦМОНТАЖ 81
395. ПРАТ КИЇВСПЕЦТРАНС 384
396. ПРАТ КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА 170
397. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

13061
404

398. ПРАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-
МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1

395

399. ПРАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «МЕНАС»

170

400. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 

61

401. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ»

296

402. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 194
403. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ 79
404. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ 

ІМ. ПИСЬМЕННОГО
217

405. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 112
406. ПРАТ КИЯНИ 79
407. ПРАТ КІРОВОГРАДЛІТМАШ 378
408. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 341
409. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМТСТВО «АГРОБУДАВТОСЕРВІС»
375

410. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО» КОРПОРАТИВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

378

411. ПРАТ КІРОВОГРАДТУРИСТ 378
412. ПРАТ КМИТІВСЬКИЙ МАЙСТЕР 62
413. ПРАТ КНИЖКОВА ДРУКАРНЯ НАУКОВОЇ КНИГИ 400
414. ПАТ КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 7
415. ПАТ КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 192
416. ПРАТ КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 336
417. ПРАТ КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ 359
418. ПРАТ КОЛОС 32
419. ТОВ КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ 257
420. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» 145
421. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ 387
422. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ТК КРЕДИТ» 198
423. ПРАТ КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» 323
424. ПРАТ КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 128
425. ПРАТ КОМПАНІЯ «ДНІПРО» 358
426. ПРАТ КОМПАНІЯ «КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» 402
427. ПРАТ КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» 74
428. ПРАТ КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС 337
429. ПРАТ КОМПАНІЯ СВІТАНОК 404
430. ПРАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО 361
431. ПРАТ КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА 283
432. ПАТ КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 163
433. ПАТ КОНЦЕРН «ГАЛНАФТОГАЗ» 52
434. ПРАТ КОНЦЕРН ОРАНТА 81
435. ПРАТ КОНЦЕРН СТИРОЛ 299
436. ПРАТ КОРДОН АВІА СЕРВІС 165
437. ПАТ КОРОСТЕНСЬКА СПМК 87
438. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» 199
439. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» 288
440. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ 294
441. ПРАТ КОРОСТИШІВГАЗ 295
442. ПРАТ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
399

443. ПРАТ КОРУМ УКРАЇНА 124
444. ПРАТ КОТС 218
445. ПАТ КОХАВИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА 53
446. ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ М`ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 139
447. ПРАТ КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 286
448. ПРАТ КРАСНЕНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 287
449. ПРАТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 334
450. ПАТ КРАСНОГРАДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 16345
366

451. ПРАТ КРАСНОГРАДСЬКОЇ МІЖВІДОМЧОЇ ПЕРЕСУВНОЇ 
МЕХАНІЗОВАНОЇ КОЛОНИ №28

318

452. ПАТ КРЕДОБАНК 60
453. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД 162
454. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 136
455. ПАТ КРИВОРІЖГАЗ 213
456. ПАТ КРИВОРІЗЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВО-

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
235

457. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ 276

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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100

458. ПРАТ КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 253
459. ПРАТ КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 256
460. ПРАТ КРИСТАЛ 198
461. ПРАТ КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС 254
462. ПРАТ КРЮКІВБУДТЕХМОНТАЖ 119
463. ПАТ КСУМ 79
464. ПРАТ КУА «ДОВІРА-КАПІТАЛ» 124
465. ПРАТ КУА «КУБ» 301
466. ПРАТ КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 57
467. ПАТ КУЛЬЧИНСЬКИЙ СИЛІКАТНИЙ ЗАВОД 402
468. ПРАТ КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 366
469. ПРАТ ЛАН 358
470. ПАТ ЛЕГМАШ 253
471. ПАТ ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР’ЄР 269
472. ПРАТ ЛІТ 152
473. ПРАТ ЛОКОН 400
474. ПРАТ ЛПГ 261
475. ПРАТ ЛУБЕНСЬКА РИБОВОДНО - МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ 228
476. ПАТ ЛУБНИФАРМ 149
477. ПАТ ЛУБНИФАРМ 262
478. ПАТ ЛУГАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЄКТУВАННЮ 

ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОІЇ ПРОМИСЛОВОСТИ 
УКРАІНИ «ЛУГАНСЬКДІПРОШАХТ»

366

479. ПАРТ ЛУГИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 93
480. ПРАТ ЛУНАПАК 336
481. ПРАТ ЛУЦЬК ФУДЗ 399
482. ПРАТ ЛУЦЬКИЙ ПИВЗАВОД 381
483. ПРАТ ЛЬВІВОРГЕС 55
484. ПАТ ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ 64
485. ПАТ ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ» 315
486. ПАТ ЛЬВІВСЬКЕ АТП 14630 53
487. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОЛАМПОВИЙ ЗАВОД «ІСКРА» 244
488. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ГІДРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕДАЧ 391
489. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ІЗОЛЯТОРНИЙ ЗАВОД 381
490. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ 257
491. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ 299
492. ПРАТ ЛЬВІВТУРИСТ 165
493. ПРАТ МААК «УРГА» 376
494. ПРАТ МААК «УРГА» 376
495. ПРАТ МАЙСТЕР БРОК 288
496. ПАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 148
497. ПРАТ МАЛА МЕХАНІЗАЦІЯ 54
498. ПРАТ МАЛЬВИ 400
499. ПРАТ МАНДАРИН ПЛАЗА 286
500. ПАТ МАРІУПОЛЬГАЗ 117
501. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 

«РОШЕН» 
259

502. ПРАТ МАРШАЛ7 329
503. ПАТ МЕГАНОМ 149
504. ПАТ МЕГАНОМ 150
505. ТОВ МЕГАПОЛІС ДКС 33
506. ПРАТ МЕЛІОРАТОР 73
507. ПРАТ МЕНЕДЖЕР 60
508. ПРАТ -МЕРКУРІЙ- 227
509. ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД 108
510. ПРАТ МЕТАЛИТ 340
511. ПРАТ МЕТАЛЛИСТ 340
512. ПАТ МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ 350
513. ПАТ МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ 358
514. ПРАТ МЕХБУД 301
515. ПРАТ МЖК ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТ 321
516. ПРАТ МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ
252

517. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СУДНОКОМПЛЕКТ»

318

518. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД МАСТИЛЬНОГО ТА 
ФІЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ

335

519. ПРАТ МИКОЛАЇВТУРИСТ 10
520. ПРАТ МИКОЛАЇВХЛІБ 328
521. ПРАТ МИРГОРОДКУРОРТ 148
522. ПРАТ МИРОНІВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 319
523. ПРАТ МИРОНІВСЬКИЙ РАЙАГРОБУД 96
524. ПРАТ МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 334
525. ПРАТ МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ 78
526. ПРАТ МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 

АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА»
367

527. ПРАТ М-ІНВЕСТ 340
528. ПАТ МІОРИТМ 49
529. ПРАТ МОЛНІЯ 233
530. ПРАТ МОЛНІЯ 240
531. ПРАТ МОНАСТИРИСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
397

532. ПРАТ МОНТАЖЛЕГМАШ 63
533. ПРАТ М-СЕРВІС 78

534. ПРАТ М-СЕРВІС 197
535. ПАТ МТБ БАНК 320
536. ПАТ МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «МРІЯ» 296
537. ПАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» 158
538. ПАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» 175
539. ПАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» 178
540. ПРАТ МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНОЇ 

ВОДИ «РЕГІНА»
74

541. ПРАТ НАДЗБРУЧАНСЬКЕ 342
542. ДПАТ НАК «УКРАГРОЛІЗИНГ» 218
543. ПРАТ НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ 36
544. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ГІПРОРУДА» 368
545. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»
155

546. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» 81
547. ПРАТ НАФТАГАЗПРОМПРОЕКТСЕРВІС 314
548. ПРАТ НАФТАГАЗПРОМПРОЕКТСЕРВІС 314
549. ПРАТ НВО «РАССВЕТ-ЕНЕРГО» 317
550. ПРАТ НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ 7
551. ПРАТ НИВА 405
552. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 6
553. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ 
96

554. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ «ІСКРА» 123
555. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ 221
556. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД 381
557. ПРАТ НІФАР 397
558. ПРАТ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД 272
559. ПРАСТ НОВИЙ ДНІПРО 258
560. ПРАТ НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 323
561. ПРАТ НОВОВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 290
562. ПАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ 111
563. ПРАТ НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»
125

564. ПРАТ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ 127
565. ПРАТ НОВОПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІЙ
11

566. ПРАТ НОВОСЕЛИЦЯ «ЛАДА» 367
567. ТОВ НОВОТЕХ-ІНВЕСТ 60
568. ПРАТ НОВЬЮЕНЕРГО 59
569. ПРАТ НОСІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 399
570. ПРАТ НТВЦ «СПЕКТР-Т» 120
571. ПРАТ НТВЦ «СПЕКТР-Т» 127
572. ПРАТ НТЦ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» 132
573. ПРАТ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ 

ТА ЕКСКУРСІЯХ «ХЕРСОНТУРИСТ»
169

574. ПРАТ ОБЛАСНЕ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНЕ УПРАВЛІННЯ 
«ПОЛТАВАОБЛБУДРЕМСЕРВІС»

215

575. ПРАТ ОБЛПРОДКОНТРАКТ 83
576. ПРАТ ОВОЧЕВЕ 392
577. ПРАТ ОВРУЧАНКА 79
578. ПРАТ ОВРУЧСІЛЬБУД 290
579. ПРАТ ОДЕСАВИНПРОМ 334
580. ПАТ ОДЕСАГАЗ 296
581. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 66
582. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН 294
583. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 53
584. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
382

585. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД 262
586. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД 246
587. ВАТ ОЗЕРЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

ГІДРОТЕХНІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
287

588. ПРАТ ОКМА 118
589. ПРАТ ОКМА 127
590. ПАТ ОКСІ БАНК 229
591. ПАРТ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ 289
592. ПРАТ ОЛСТАС 400
593. ТОВ ОМОКС 88
594. ПАТ ОРЛЕЯ 87
595. ПАТ ОСОКОР 261
596. ПРАТ ПАРАСОЛЬ 134
597. ПРАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 318
598. ПАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК 376
599. ПАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК 377
600. ПРАТ ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 373
601. ПРАТ ПЕРШИЙ ВАНТАЖНИЙ ПАРК 54
602. ПРАТ ПЕРШИЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД 
378

603. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 256
604. ПРАТ ПЕЧЕНІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО 166
605. ПРАТ ПЕЧЕНІЗЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 9
606. ПРАТ ПИРЯТИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 15343
138
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607. ПРАТ ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 331
608. ПРАТ ПІДВОЛОЧИСЬКА ФАБРИКА ПЛАСТМАСОВИХ 

ВИРОБІВ
397

609. ПАТ ПІДВОЛОЧИСЬКГАЗ 194
610. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ 

МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»
362

611. ПРАТ ПІДСЕРЕДНЄ 166
612. ПРАТ ПІРАМІС 340
613. ПРАТ ПІРОТЕКС 319
614. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 16
615. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 38
616. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 41
617. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 193
618. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 385
619. ПРАТ ПЛАСКЕ 234
620. ПРАТ ПЛАСТ МАРКЕТ 210
621. ПРАТ ПЛАСТМОДЕРН 81
622. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «ВАСИЛІВКА» 254
623. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС» 269
624. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ» 81
625. ПАТ ПЛЕМЗАВОД ІМ. 20-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ 12
626. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД ЛІТИНСЬКИЙ 91
627. ПРАТ ПЛОДОВОД 9
628. ПРАТ ПМК «ВОЛИНЬ» 82
629. ПРАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ЗРІДЖЕНИМ ГАЗОМ 

«КИЇВПРОПАНГАЗ»
318

630. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ВІННИЦЯГАЗ» 

278

631. ПРАТ ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ЧЕРНІГІВТУРИСТ» 257
632. ПАРТ ПОВОРСЬКЕ РЕМОНТНО ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
299

633. ПРАТ ПОДІЛЬСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 143
634. ПРАТ ПОЛІГРАФІСТ 226
635. ПАТ ПОЛІГРАФІЧНО-ВИДАВНИЧИЙ КОМПЛЕКС 

«ДЕСНА» 
390

636. ПРАТ ПОЛІЕМОС 166
637. ПРАТ ПОЛІМЕР 82
638. ПРАТ ПОЛІМЕРАГРО 332
639. ПРАТ ПОЛІМЕР-ЧЕРКАСИ 171
640. ПРАТ ПОЛІСЕРВІС 95
641. ПАТ ПОЛОНИНА 286
642. ПАТ ПОЛТАВАГАЗ 135
643. ПРАТ ПОЛТАВАРИБГОСП 142
644. ПРАТ ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 80
645. ПРАТ ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ПОЛТАВАТУРИСТ»
169

646. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ 47
647. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАГРОПОСТАЧ 80
648. ПРАТ ПРАКТИКА 404
649. ПРАТ ПРИКАРПАТБУД 367
650. ПРАТ ПРИКАРПАТСЬКЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 323
651. ПРАТ ПРИКАРПАТТЕХРЕСУРСИ 193
652. ПАТ ПРИКАРПАТТЯ 227
653. ПРАТ ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 119
654. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 124
655. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 108
656. ПРАТ ПРОДОВОЛЬЧА СПІЛКА 82
657. ПАТ ПРОКРЕДИТ БАНК 264
658. ПРАТ ПРОКСІМУС 78
659. ПАТ ПРОМБУД - 2 294
660. ПРАТ ПРОМБУД С 378
661. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ 314
662. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ 314
663. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ - ТЕЛЕКОМ 293
664. ПРАТ ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «КИЇВЩИНА» 68
665. ПАТ ПРОМІНЬ 6
666. ПАТ ПРОМІНЬ 8
667. ПРАТ ПРОМСТРОЙМОНТАЖ 398
668. ПРАТ ПРОФІ-ПАК 405
669. ПРАТ ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» 338
670. ПРАТ ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 300
671. ПРАТ РАВА-РУСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 400
672. ПРАТ РАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» 228
673. ПРАТ РАДЕХІВСЬКЕ АТП 14629 294
674. ПРАТ РАДІАНТ 252
675. ПРАТ РАЗНОБИТПРОДУКТ 155
676. ПРАТ РАЙАГРОБУД 336
677. ПРАТ РАЙАГРОХІМ 58
678. ПРАТ РАЙКОМУНГОСП 337
679. ПРАТ РАЙПОБУТКОМБІНАТ 91
680. ПАТ РАССВЕТ 317
681. ПАТ РАССВЕТ 322
682. ПРАТ РБУ-1 89
683. ПРАТ РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА 5

684. ПРАТ РЕГІОНАЛЬНА ТЕЛЕМОВНА КОМПАНІЯ 
«ТОНІС-ЦЕНТР»

374

685. ПРАТ РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ 234
686. ПРАТ РЕСТОРАН «ГРАДЕЦЬКИЙ» 217
687. ВАТ РЕСТОРАН «ПОДІЛЛЯ» 95
688. ПАТ РЕШЕТИЛІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ 379
689. ПРАТ РИЖІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР 166
690. ТОВ РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

ГЕКТАР 
296

691. ПРАТ РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 357
692. ПРАТ РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 358
693. ПРАТ РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 364
694. ПАТ РІВНЕСІЛЬМАШ 255
695. ПРАТ РІВНЯНСЬКЕ 383
696. ПАТ РІТЕЙЛ ГРУП 390
697. ПРАТ РММ 94
698. ПРАТ РОДИНА 359
699. ПАТ РУДЬКІВСЬКЕ 93
700. ПАТ РУДЬКІВСЬКЕ 161
701. ПРАТ РУСИН 121
702. ПРАТ САВОЙ ГОТЕЛЬ «ВІННИЦЯ» 80
703. ПРАТ САД 170
704. ПРАТ САД УКРАЇНИ 271
705. ПРАТ СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД 238
706. ПРАТ СВІТ МЕБЛІВ - УКРАЇНА 61
707. ПАРТ СВІТ МЕБЛІВ - УКРАЇНА 82
708. ПРАТ СЕМЕНІВСЬКЕ АТП-15345 186
709. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ НДКІХ 

МАШИНОБУДУВАННЯ
300

710. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ 111
711. ПП СИХІВСЬКЕ 137
712. ПРАТ СІЛЬБУД 227
713. ПРАТ СІЛЬПО РІТЕЙЛ 142
714. ПРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА»
78

715. ТОВ СІМІНВЕСТ 298
716. ПАТ СІТІБАНК 212
717. ПРАТ СК «АВЕРС» 78
718. ПАТ СК «БЛАКИТНИЙ ПОЛІС» 72
719. ПРАТ СК «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС» 184
720. ПРАТ СК «ДЕФЕНСА» 397
721. ПРАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» 190
722. ПРАТ СК «САН ЛАЙФ» 64
723. ПРАТ СК «СТАР-ПОЛІС» 83
724. ПРАТ СК «ТРАНСМАГІСТРАЛЬ» 196
725. ПРАТ СК «УКРГАЗПРОМПОЛІС» 75
726. ПРАТ СК «УКРГАЗПРОМПОЛІС-ЖИТТЯ» 209
727. ПРАТ СКАДОВСЬКПОБУТСЕРВІС 297
728. ПАТ СКАЙ БАНК 373
729. ПРАТ СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ 397
730. ПРАТ СКАЛАТСЬКА ФАБРИКА «ЛОТОС» 228
731. ПРАТ СКАНДИК МОТОРС 316
732. ПРАТ СКАРБИ УКРАЇНИ 258
733. ПРАТ СКАРБИ УКРАЇНИ 259
734. ПРАТ СКБ ЕЛЕКТРОЩИТ 314
735. АТ СКМ 162
736. ПРАТ СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 405
737. ПАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД «ТОРЕЛАСТ» 195
738. ПАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ 

ІЗОЛЯТОРІВ
293

739. ПРАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ 
ВИРОБІВ

389

740. ПРАТ СМАРТ-ХОЛДИНГ 134
741. ПРАТ СМІЛА-АГРОПРОМСЕРВІС 235
742. ПАТ СОНЯЧНЕ 106
743. ПРАТ СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС 333
744. ПРАТ СП УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ 153
745. ПАТ СПЕКТР 243
746. ПРАТ СПЕЦБУДМАШ 382
747. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №507
262

748. ПРАТ СПОРТЕК 333
749. ПРАТ СПОРТЕК 337
750. ПРАТ СПС 375
751. ПРАТ СТАЛЬ 335
752. ПРАТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 

КАР’ЄР 
131

753. ПРАТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 
КАР’ЄР 

292

754. ПРАТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 
КАР’ЄР 

297

755. ПРАТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 
КАР’ЄР 

402

756. ПАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 330
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757. ПРАТ СТАРОСАЛТІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

169

758. ТОВ СТОЛИЦЯ 86
759. ПРАТ СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО 

РАЙОНУ М.КИЄВА
110

760. ПРАТ СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 357
761. ПРАТ СТРАХОВА «КОМПАНІЯ УКРГАЗПРОМПОЛІС – 

ЖИТТЯ» 
187

762. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» 257
763. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» 110
764. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АХА СТРАХУВАННЯ» 134
765. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» 391
766. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЕШТАЛЬТ» 197
767. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ» 132
768. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНРЕЗЕРВ» 127
769. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС» 122
770. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС» 133
771. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС» 133
772. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» 26
773. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» 62
774. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» 235
775. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА» 228
776. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОВЕРЕН» 107
777. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОВЕРЕН» 108
778. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» 275
779. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» 107
780. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ» 403
781. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА 

ГРУПА»
29

782. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» 210
783. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ АКВ ГАРАНТ 404
784. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ГАРАНТ-СИСТЕМА 78
785. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ОСТРА 392
786. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ СВІСС КЛАСІК ЛАЙФ 212
787. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ УКРГАЗПРОМПОЛІС 173
788. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ УКРГАЗПРОМПОЛІС- ЖИТТЯ 241
789. ПРАТ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ» 62
790. ПРАТ СТРИЙ-ІНЖИНІРИНГ 397
791. ПРАТ СТРИЙСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 124
792. ПРАТ СТРОЙ-ІНТЕРН 377
793. ПАРТ СУВЕНІР 54
794. ПАРТ СУВЕНІР 80
795. ПАТ СУМИГАЗ 156
796. ПАТ СУМИОБЛЕНЕРГО 385
797. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ
37

798. ПРАТ СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 126
799. ПРАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ» 153
800. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА 

ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
«НАСОСЕНЕРГОМАШ» 

35

801. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
«НАСОСЕНЕРГОМАШ» 

86

802. ПРАТ СУХА БАЛКА 359
803. ТОВ ТАВРІЯ-В 341
804. ПРАТ ТАГАНЧА 258
805. ПРАТ ТАКСОСЕРВІС 89
806. ПРАТ ТАЛЬНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

17137
95

807. ПРАТ ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП 404
808. ПАТ ТАСКОМБАНК 162
809. ПРАТ ТАХІОН 374
810. ПРАТ ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕТ» 198
811. ПРАТ ТЕЛЬКОМ 319
812. ПАРТ ТЕМП 92
813. ПРАТ ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 83
814. ПРАТ ТЕРА 317
815. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬАВТОГОСП 317
816. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬВОДПРОЕКТ 165
817. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬКНИГА 337
818. ПАТ ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ 228
819. ВАТ ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО 241
820. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 16127
300

821. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛРИБОКОМБІНАТ 227
822. ПРАТ ТЕХМАШРЕМОНТ 397
823. ПРАТ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «ІНСТИТУТ 

МОНОКРИСТАЛІВ»
9

824. ПРАТ ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ 331
825. ПРАТ ТЕХНО-ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «ЕЛЕКТРОНІКА» 153
826. ПРАТ ТОВАРИСТВО «ВЕЛТА» 142
827. ПРАТ ТОВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА 

«ДНІПРООБЛОПТТОРГ»
365

828. ПРАТ ТОМАШГОРОДСЬКИЙ ЩЕБЕНЕВИЙ ЗАВОД 82
829. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК» 368
830. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» 232
831. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» 318
832. ПРАТ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «А» 170
833. ПАТ ТРЕЙД АВАНГАРД АГРО 329
834. ПРАТ ТРЕСТ «ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД» 316
835. ПРАТ ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2» 56
836. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1 368
837. ПАТ ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД 3 3
838. ПРАТ ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6 340
839. ПРАТ ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 270
840. ПРАТ ТРОЯНІВСЬКЕ 96
841. ПРАТ ТРУББУДІНДУСТРІЯ 83
842. ПРАТ ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС 55
843. ПРАТ ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 

АПТЕКА № 90
225

844. ПРАТ ТУЛЬЧИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
10507

300

845. ПРАТ ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП -10507 199
846. ПРАТ ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП-10557 58
847. ПРАТ ТУРБОТА 126
848. ПАТ ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЧОРНЕ МОРЕ» 154
849. ПРАТ ТУТКОВСЬКИЙ 57
850. ПРАТ ТУТКОВСЬКИЙ 85
851. ПАТ УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ 175
852. ПАТ УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ 281
853. ПРАТ УІФК-АГРО 167
854. ПРАТ УКРАЇНА 95
855. СПАТ УКРАЇНА 330
856. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

АСКА
152

857. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
АСКА

153

858. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ 341
859. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ 65
860. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА 

КОМПАНІЯ
330

861. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 66
862. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 288
863. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 289
864. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 405
865. ПРАТ УКРАЇНСЬКА КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
401

866. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 329
867. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 137
868. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 268
869. ПРАТ УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРСПЕЦБУДМОНТАЖ»
374

870. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІРЖОВИЙ ХОЛДИНГ 210
871. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ 318
872. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І 

ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО ЦИВІЛЬНОМУ 
БУДІВНИЦТВУ - ПАТ КИЇВЗНДІЕП 

69

873. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРЕКТУВАННЮ 
ОБ’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
«УКРГАЗПРОЕКТ»

128

874. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРЕКТУВАННЮ 
ОБ’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
«УКРГАЗПРОЕКТ»

129

875. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЯ

258

876. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ПАСАЖИРІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 
УКРАЇНИ

239

877. ПРАТ УКРАЇНСЬКО-СИБІРСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ 167
878. ПАТ УКРВТОРЧОРМЕТ 326
879. ТОВ УКРГАЗ 57
880. ПРАТ УКРГАЗБУД 3
881. ПРАТ УКРГАЗБУД 55
882. ПРАТ УКРГАЗБУД 165
883. ПРАТ УКРГАЗОТРЕЙД 59
884. ПРАТ УКРГІДРОЕНЕРГО 64
885. ПРАТ УКРГІДРОСПЕЦБУДПРОЕКТ 226
886. ПРАТ УКРГІПРОБУМ 252
887. ТОВ УКРЕЛЕВАТОРПРОМ 74
888. ПРАТ УКРЕЛЕКТРОНБУД 252
889. ПРАТ УКРЕНЕРГОПРОМ 336
890. ТОВ УКРЖИЛСТРОЙ ПЛЮС 148
891. ПРАТ УКРЗАХІДВУГЛЕБУД 367
892. ПРАТ УКРМЕДФАРМ 6
893. ПРАТ УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ 319
894. ПРАТ УКРПАПІРПРОМ 123
895. ПРАТ УКРПРИБОРСЕРВІС 199
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896. ПРАТ УКРПРОММАШСЕРВІС 337
897. ПРАТ УКРПРОМ-СЕРВІС 403
898. ПРАТ УКРПРОФТУР 166
899. ПРАТ УКРТАРА-ВОЛАНПАК 210
900. ПРАТ УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ 133
901. ПРАТ УЛАНІВСЬКИЙ АГРОМАШ 84
902. ПРАТ УЛЬЯНОВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
386

903. ПРАТ УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР» 399
904. ПАТ УМАНЬГАЗ 245
905. ПРАТ УМАНЬГАЗ 249
906. ПРАТ УНДІ «УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА» 275
907. ПАТ УНІВЕР АГРО 245
908. ПРАТ УНІВЕРМАГ «ТОПОЛЯ» 377
909. ПРАТ УНІВЕРСАМ 28 401
910. ПРАТ УНІВЕРСАМ № 16 167
911. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА 

«ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД»
336

912. ПАТ УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИН 220
913. ПРАТ УЧБОВО - ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ОСВІТА» 319
914. ПРАТ УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 61
915. ПРАТ УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 187
916. ПРАТ УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 295
917. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 343
918. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПРАТЛІ 402
919. ПАТ ФАСТІВСЬКА МЕБЕЛЕВА ФАБРИКА 70
920. ПАТ ФАСТІВСЬКА МЕБЕЛЕВА ФАБРИКА 76
921. ПРАТ ФЕД 168
922. ПРАТ ФЕДІР 297
923. ПРАТ ФЕДОРІВСЬКЕ 167
924. ПАТ ФЕРМЕНТ 186
925. ПАТ ФЕРМЕНТ 284
926. ПАТ ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА 63
927. ПРАТ ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА 274
928. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» 33
929. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» 215
930. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» 140
931. ПРАТ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІНФІКО» 95
932. ПРАТ ФІНПРОФІЛЬ 375
933. ПАТ ФІРМА «АВІАІНВЕСТ» 189
934. ПРАТ ФІРМА «АПЕКС» 315
935. ПРАТ ФІРМА «КРОН-ІНВЕСТ» 315
936. ПРАТ ФІРМА «МАГДА» 152
937. ПРАТ ФІРМА «ХЕРСОНОБЛАГРОБУД» 322
938. ПРАТ ФІРМА «ХЕРСОНОБЛАГРОБУД» 325
939. ПРАТ ФОЗЗІ ГРУП 152
940. ПРАТ ФОЗЗІ РІТЕЙЛ 143
941. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» 363
942. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» 363
943. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» 364
944. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА ПФТС 13
945. ПРАТ ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ» 116
946. ПРАТ ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ» 131
947. ПРАТ ФОНДОВИЙ ДІЛЕР 299
948. ПРАТ ФОРУМ СЛАВУТИЧ 83
949. ТОВ ХАРКІВЖИТЛОБУД-1 374
950. АК ХАРКІВОБЛЕНЕРГО 240
951. ПРАТ ХАРКІВПРОДМАШ 12
952. ПРАТ ХАРКІВСПЕЦАВТО 166
953. ПАТ ХАРКІВСПЕЦБУД 9
954. ПРАТ ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 316
955. ПРАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5 370
956. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №11 9
957. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ 316
958. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОЩИТОВИЙ ЗАВОД 314
959. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧМЕДПРИЛАД» 11
960. ВАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ 

ВИРОБІВ
374

961. ВАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 372
962. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТАМПІВ ТА ПРЕСФОРМ 14
963. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТАМПІВ ТА ПРЕСФОРМ 216
964. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ КАНАТНИЙ ЗАВОД 12
965. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПЛІНФА» 7
966. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 

ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОАТОМТЕХНІКА»
375

967. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 369
968. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА 

ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
332

969. ПРАТ ХАРКІВТУРИСТ 9
970. ПРАТ ХАРКІВФОРМВИДАВ 166

971. ПРАТ ХАРКІВФОРМВИДАВ 216
972. ПРАТ ХАРКІВХАРЧПРОМ 167
973. ПРАТ ХАРКІВХОЛОДМАШ 369
974. ПРАТ ХАРМ 9
975. ПРАТ ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД 374
976. ПРАТ ХЕМЗ-ІРЕС 15
977. ПРАТ ХЕРСОН-АВТО 396
978. ПРАТ ХЕРСОНБДЖОЛОПРОМ 334
979. ПАТ ХЕРСОНВОДПРОЕКТ 343
980. ПАТ ХЕРСОНГАЗ 50
981. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД
332

982. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ 280
983. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 70
984. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 15
985. ПАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» 377
986. ПРАТ ХІМПРОЕКТ 83
987. ПАТ ХІМТЕКСТИЛЬМАШ 44
988. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 199
989. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АТП 16854 404
990. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ 399
991. ПРАТ ХМЕЛЬНИЧЧИНА- АВТО 19
992. ПАТ ХМІЛЬНИЦЬКЕ РАЙОННЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПО 

ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ «РАЙАГРОХІМ»
336

993. ПРАТ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИЇВМІСЬКБУД» 79
994. ТОВ ХФК «БІОКОН» 401
995. ПРАТ ЦЕНТР ЕКСПЛУАТАЦІЇ-ЗВ'ЯЗОК 300
996. ПРАТ ЦЕНТР ЕНЕРГЕТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ 400
997. ПРАТ ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 128
998. ТОВ ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ 88
999. ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО 223

1000. ПРАТ ЦИКОРІЙ 365
1001. ПРАТ ЦЮРУПИНСЬКИЙ АГРОПОСТАЧ 328
1002. ПАТ ЧЕКСІЛ 143
1003. ПАТ ЧЕРВОНИЙ ЧАБАН 67
1004. ПАТ ЧЕРКАСАГРОГОЛОВПОСТАЧ 388
1005. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ
263

1006. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №525 286
1007. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 80
1008. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 344
1009. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3 365
1010. ПАТ ЧЕРНІГІВАВТОСЕРВІС 46
1011. ПАТ ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО 178
1012. ПРАТ ЧЕРНІГІВРИБА 401
1013. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД 

«ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА»
131

1014. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 63
1015. ПРАТ ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА 86
1016. ПРАТ ЧОРНОБАЙАГРОХІМ 262
1017. ПАТ ЧОРНОМОРГІДРОЗАЛІЗОБЕТОН 164
1018. ПРАТ ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ 403
1019. ПРАТ ЧОРТКІВСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 123
1020. ПРАТ ЧОРТКІВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «АГРОПРОМТЕХНІКА»
342

1021. ВАТ ЧОРТКІВСЬКИЙ ЗАВОД «АГРОМАШ» 231
1022. ПАТ ЧОРТКІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 341
1023. ПРАТ ЧУГУЇВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 375
1024. ПРАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ АГРОСПЕЦПОСТАЧ 268
1025. ПРАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ АГРОСПЕЦПОСТАЧ 399
1026. ПРАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ 109
1027. ПРАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ 110
1028. ПРАТ ШЛЯХБУД 210
1029. ПРАТ ШЛЯХОВА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ №7 300
1030. ПАТ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 375
1031. ПРАТ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

№33 
282

1032. ПАТ ШПОЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 17150

173

1033. ПРАТ ШУБИНОСТАВСЬКЕ 367
1034. ПАТ ЩОРСЬКЕ АТП 17446 402
1035. ПРАТ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» 110
1036. ПРАТ ЯВОРІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІЙ
96

1037. ПРАТ ЯГОТИНСЬКИЙ РИБГОСП 286
1038. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА

КОЛОНА № 182
232

1039. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА № 182

233

1040. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР 54

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 200 
За мов лен ня № 18080/1
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
25.04.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


