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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

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

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

ТОВАРИСТВО «ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
ЗАВОД «КАСКАД»

2. Код за ЄДРПОУ: 24583118
3. Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 3695007
5. Електронна поштова адреса: kaskad_pat@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kaskad.co.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про розмі-

щення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу
II. Текст повідомлення

Згiдно з прийнятим рiшенням на рiчних загальних зборах ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 
«КАСКАД» вiд 27.04.2018 р. (Протокол № 4 рiчних загальних зборiв ПрАТ «ДЕЗ 
«КАСКАД» вiд 27.04.2018 р.) вирiшили для залучення додаткових коштiв на 
оновлення основних фондiв збiльшити розмiр статутного капiталу на  
3 633 907,00 (три мiльйони шiстсот тридцять три тисячi дев'ятсот сiм гривень 
00 копiйок) грн. за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв шляхом додаткової 
емiсiї простих iменних акцiй у кiлькостi 14 535 628 (чотирнадцять мiльйонiв 
п'ятсот тридцять п'ять тисяч шiстсот двадцять вiсiм) штук iснуючої номiнальної 
вартостi – 0,25 (нуль гривень 25 копiйок) грн. кожна, загальною номiнальною 
вартiстю 3 633 907,00 (три мiльйони шiстсот тридцять три тисячi дев'ятсот сiм 
гривень 00 копiйок) грн. Форма iснування акцiй додаткової емiсiї – бездокумен-
тарна. Джерелом збiльшення статутного капiталу мають бути додатковi внески 

акцiонерiв у виглядi грошових коштiв у нацiональнiй валютi України – гривнi, 
майна, майнових прав, немайновi права, що мають грошову вартiсть, цiнними 
паперами (крiм боргових емiсiйних цiнних паперiв, емiтентом яких є набувач, та 
векселiв). Запропонована цiна продажу: акцiї розмiщуються за номiнальною 
вартiстю - 0,25 (нуль гривень двадцять п’ять копiйок) грн. за одну акцiю. 
Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони 
розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття 
рiшення (у вiдсотках): 340,86%. Станом на дату прийняття рiшення 27.04.2018 
невiдомо, чи розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного па-
кета акцiй емiтента. Акцiонери користуються переважним правом на придбання 
акцiй додаткової емiсiї. Права, якi отримають iнвестори в цiннi папери, що 
розмiщуються: брати участь в управлiннi Товариством (через участь i голосу-
вання на загальних зборах особисто або через своїх представникiв); приймати 
участь в розподiлi прибутку Товариства i отримувати його частину у формi 
дивiдендiв вiдповiдно до кiлькостi акцiй, що належать їм; на першочергове при-
дбання додатково випущених акцiй Товариства; отримувати грошовi кошти вiд 
реалiзацiї майна Товариства у разi його лiквiдацiї, пропорцiйно кiлькостi акцiй, 
що належать їм; отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть товари-
ства та iншi права, визначенi чинним законодавством та статутом Товариства. 
Спосiб оплати цiнних паперiв: грошовi кошти в нацiональнiй валютi України - 
гривнi. Мета розмiщення цiнних паперiв та напрями використання отриманих 
коштiв: для залучення додаткових коштiв на оновлення основних фондiв. 
Iнформацiя щодо намiру членiв уповноваженого органу Товариства придбати 
цiннi папери, що розмiщуються, вiдсутня. Додаткова емiсiя акцiй не пiде на по-
криття збиткiв, пов’язаних iз господарською дiяльнiстю Товариства. Конвертацiї 
цiнних паперiв умовами приватного розмiщення не передбачено. 

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
чинного законодавства. Директор Тишкевич А. О., 27.04.2018.

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 "КАучуК"

2. Код за ЄДРПОУ 13507918
3. Місцезнаходження 87504, Марiуполь, Вузiвська, 

будинок 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс 0629-47-37-00 
5. Електронна поштова адреса of@kauchuk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://emitent13507918.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Каучук» вiд 

27.04.2018 р. припинено повноваження ревiзора Блiнової Наталiї 
Олександрiвни в зв'язку з закiнченням строку повноважень, володiє 
15,056179 % акцiй в статутному капiталi, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на посадi з 15.04.2016 р. 
Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Каучук» вiд 27.04.2018 
обрано ревiзора Блiнову Наталю Олександрiвну, володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 15,056179 %, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк на який обрано - 2 роки. Посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ «Каучук» ревiзор, керiвник вiддiлу збуту, марке-
тингу. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

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 Вайзер Iлля Миколайович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)
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ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАВОД «БуДМАШ»
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 «ЗАВОД «БуДМАШ»;

2. Код за ЄДРПОУ: 00240307;
3. Місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул.Дмитрiвська, буд. №33-35, 

лiт. «Б,В»;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04637) 3-00-18; (04637) 3 - 42 – 44;
5. Електронна поштова адреса: market27@ukr.net; info@pl.budmash.

kiev.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.budmash.com;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
26.04.2018р. черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол 

№ 27 вiд 26.04.2018р.) згiдно ч.3 ст.70, пiдпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» та пiдпункту 23 п.8.5.2. роздiлу 8 
Статуту Товариства, прийнято рiшення попередньо надати згоду на 
вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством про-
тягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, наступ-
ного характеру: - кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них; - угоди 
(змiни до них), пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань по 
кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб’єктами гос-
подарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); - угоди 
щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, 
щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв 
їх забезпечення; - угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, 
продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в опера-
тивне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страху-
вання); - будь-якi угоди, пов’язанi з набуттям Товариством прав 
власностi на земельнi дiлянки чи пов’язанi з вiдчуженням Товариством 
прав власностi на земельнi дiлянки, а також правочини, якi згiдно чин-
ного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод; - 
угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так i обо-
ротними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, 
мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оператив-
не управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); 
- договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення 
до них та пов’язанi з ними угоди; - цивiльно-правовi угоди щодо при-
дбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших 
суб’єктах господарювання; - угоди будiвельного пiдряду, лiзингу; - угоди 
щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; 
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; - угоди на 
проведення ремонтно-будiвельних робiт; - договори комерцiйної 
концесiї та спiльної дiяльностi; - договори позики; - договори поставки, 
купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сировини, за-
пасних частин, матерiалiв та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi 
необхiднi для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. Гранична 
сукупна вартiсть значних правочинiв: 50 000 тис. гривень. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
2069 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi товариства – 2416.63%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 
434022 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах - 433788 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «за» прийняття рiшення - 433788 шт. (100 % вiд загальної 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах i є власниками голосуючих з цього питання акцiй, та 99.95 % 
голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi). Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 шт.

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

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

2. Найменування посади Директор Бережний Сергiй Захарович 
27.04.2018

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРИЗОНТ»

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 «ГОРИЗОНТ»;
2. Код за ЄДРПОУ: 14308635;
3. Місцезнаходження: 19001, Україна, Черкаська обл., м. Канiв,  

вул. Енергетикiв, буд. 118;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04736) 3-81-16;  

(04736)3-88-27;
5. Електронна поштова адреса: info@gorizont.pat.ua; gorizontprom@

gmail.com ;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: gorizont.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
27.04.2018р. черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол 

№ 1/2018 вiд 27.04.2018р.) згiдно ч.3 ст.70, пiдпункту 22 ч.2 ст. 33 Зако-
ну України «Про акцiонернi товариства» та пiдпункту 23 п.8.5.2. роздiлу 
8 Статуту Товариства, прийнято рiшення попередньо надати згоду на 
вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством про-
тягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, наступ-
ного характеру: - кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них; - угоди 
(змiни до них), пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань по 
кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб’єктами гос-
подарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); - угоди 
щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, 
щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв 
їх забезпечення; - угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, 
продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в опера-
тивне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страху-
вання); - будь-якi угоди, пов’язанi з набуттям Товариством прав 
власностi на земельнi дiлянки чи пов’язанi з вiдчуженням Товариством 
прав власностi на земельнi дiлянки, а також правочини, якi згiдно чин-
ного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод; - 
угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так i обо-
ротними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, 
мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оператив-
не управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); 
- договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення 
до них та пов’язанi з ними угоди; - цивiльно-правовi угоди щодо при-
дбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших 
суб’єктах господарювання; - угоди будiвельного пiдряду, лiзингу; - угоди 
щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; 
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; - угоди на 
проведення ремонтно-будiвельних робiт; - договори комерцiйної 
концесiї та спiльної дiяльностi; - договори позики; - договори поставки, 
купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сировини, за-
пасних частин, матерiалiв та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi 
необхiднi для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. Гранична 
сукупна вартiсть значних правочинiв: 150 000 тис. грн. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
4695.0  тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi товариства – 3194.89 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 
1615937 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах - 1615699 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «за» прийняття рiшення - 1615699 шт. (100 % вiд загальної 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, та 99.99% 
голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi). Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 шт.

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

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

2. Найменування посади Директор Столяренко Роман Iванович 
27.04.2018
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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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ»
2. Код за ЄДРПОУ: 01886224
3. Місцезнаходження: 18005 мiсто Черкаси, вулиця Гоголя, будинок 421
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 33-03-85, 33-03-85
5. Електронна поштова адреса: 01886224@afr.com.ua, vtorresurs505@

ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://pratcherkasivtorresursi.emitents.
net.ua/ua/

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАСИ-

ВТОРРЕСУРСИ»від 27.04.2018 року (Протокол №31 від 27.04.2018 року), 
достроково припинено повноваження Наглядової ради Товариства, а 
саме: Голови Наглядової ради Бойко Станіслава Івановича (паспорт серія 
НС № 176517 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській 
області 25 жовтня 1996 року). Підстава для припинення повноважень: пе-
реобрання Наглядової ради товариства. Посадова особа є акціонером та 
володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 55,869193 %. 
Особа перебувала на посаді з 05.04.2016 року до 27.04.2018 року. Поса-
дова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. 

Рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАСИВТОР-
РЕСУРСИ» від 27.04.2018 року (Протокол №31 від 27.04.2018 року), до-
строково припинено повноваження Наглядової ради Товариства , а саме: 
Члена Наглядової ради Кузьмишиної Ніни Миколаївни (паспорт серія НС 
№ 600510 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській об-
ласті 9 квітня 1999 року). Підстава для припинення повноважень: переоб-
рання Наглядової ради товариства. Посадова особа є акціонером та воло-
діє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 0,117126 %. Особа 
перебувала на посаді з 05.04.2016 року по 27.04.2018 року. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАСИВТОР-
РЕСУРСИ» від 27.04.2018 року (Протокол №31 від 27.04.2018 року), до-
строково припинено повноваження Наглядової ради Товариства, а саме: 
Члена Наглядової ради Кармоліт Володимира Андрійовича (паспорт серія 
НС № 144348 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській 
області 15 серпня 1996 року). Підстава для припинення повноважень: пе-
реобрання Наглядової ради товариства. Посадова особа є акціонером та 
володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 10,307104 %. 
Особа перебувала на посаді з 05.04.2016 року по 27.04.2018 року. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього скла-
ду Наглядової ради товариства, на чергових загальних зборах акціонерів 
ПрАТ «ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ» від 27.04.2018 року (Протокол №31 від 
27.04.2018 року), прийнято рішення обрати Наглядову раду товариства в 
кількості 3 осіб, а саме: Членом Наглядової ради Бойко Станіслава Івано-
вича (паспорт серія НС № 176517 виданий Придніпровським РВ УМВС 
України в Черкаській області 25.10.1996 року). Посадова особа є акціоне-
ром та володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 
55,869193 %. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього скла-
ду Наглядової ради товариства, на чергових загальних зборах акціонерів 
ПрАТ «ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ» від 27.04.2018 року (Протокол №31 від 
27.04.2018 року), прийнято рішення обрати Наглядову раду товариства в 
кількості 3 осіб, а саме: Членом Наглядової ради Бойко Наталію Миколаїв-
ну (паспорт серія НС № 176518 виданий Придніпровським РВ УМВС 
України в Черкаській області 25 жовтня 1996 року). Посадова особа є акці-
онером та володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 
1,700672 %. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник виробництва. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має.

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього скла-
ду Наглядової ради товариства, на чергових загальних зборах акціонерів 
ПрАТ «ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ» від 27.04.2018 року (Протокол №31 від 
27.04.2018 року), прийнято рішення обрати Наглядову раду товариства в 
кількості 3 особи, а саме: Членом Наглядової ради Кармоліт Володимира 
Андрійовича (паспорт серія НС № 144348 виданий Придніпровським РВ 
УМВС України в Черкаській області 15 серпня 1996 року). Посадова особа 
є акціонером та володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмі-
рі 10,307104%. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.

На засіданні Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ» (Про-
токол №83 від 27.04.2018 року), прийнято рішення обрати Головою Нагля-
дової ради товариства Бойко Станіслава Івановича (паспорт серія НС 
№ 176517 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській об-
ласті 25.10.1996 року). Посадова особа є акціонером та володіє часткою у 
статутному капіталі товариства в розмірі 55,869193 %. Особа обрана на 
посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: Голова Наглядової ради. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

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

2. Голова правлiння Гавриленко Олександр Григорович 27.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «чЕРКАСИВТОРРЕСуРСИ»

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 

«Полтавасортнасіннєовоч»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00490725
3. Місцезнаходження емітента: 36008, м. Полтава, вул. Комарова, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 67-91-63
5. Електронна поштова адреса: sort.poltava1@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: nasinnyapoltava.ucoz.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

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

Річними загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 27.04.2018р.) 
прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися не бiльш як одного року з дати прий-
няття такого рiшення, а саме:

- придбання товарів, робіт, послуг, продаж товарів, що виробляються 
Товариством, надання поруки банківським установам за зобов’язаннями 
третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпо-

теку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими 
установами, укладення договорів гарантій та акредитивів граничною су-
купною вартістю кожного зі значних правочинів - не більше 
100 000 000,00 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 5819,80 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках) – 1718,2721 %.

Загальна кількість голосуючих акцій - 2 775 408 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 2 610 744 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня  - 2 610 744 шт. (що складає 94,0670 % голосiв акцiонерiв вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента). 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення - 0 шт.(що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй емiтента).

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-

формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

2. Генеральний директор  Жученко Сергій Леонідович 
27.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАСОРТНАСІННєОВОч»
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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: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МОНФАРМ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00374870
3. Місцезнаходження: 19100 місто Монастирище, Монастирищен-

ський район, Черкаська область, вулиця Заводська, будинок 8
4. Міжміський код, телефон та факс: (04746) 2-19-57, 2-36-76
5. Електронна поштова адреса: 00374870@afr.com.ua, yurist@

monfarm.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МОНФАРМ» 

Протокол № 27 від 27.04.2018 року припинено повноваження діючого 
складу  Наглядової ради Товариства, а саме Голови Наглядової ради 
Кузнєцова Якова Михайловича (паспорт серії МК № 288564, виданий 
ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 
02.10.1996 р.). Підстава для припинення повноважень: переобрання На-
глядової ради Товариства. Посадова особа є акціонером розмір пакета 
акцій, який належить особі 98,934972 % від статутного капіталу товари-
ства. Особа перебувала на посаді з 07.12.2017 року до 27.04.2018 року. 
Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МОНФАРМ» 
Протокол № 27 від 27.04.2018 року, припинено повноважень діючого 
складу Наглядової ради товариства, а саме члена Наглядової ради Дре-
валь Ірини Вікторівни (паспорт серія МК № 491298 виданий 20.05.1997 р. 
Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi), яка є пред-
ставником акціонера Мостового Миколи Олексійовича (частка в статут-
ному капіталі товариства 0,000999%). Підстава для припинення повно-
важень: переобрання Наглядової ради Товариства. Посадова особа не є 
акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі това-
риства. Особа перебувала на посаді з 07.12.2017 року до 27.04.2018 
року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МОНФАРМ» 
Протокол № 27 від 27.04.201 року, припинено повноважень діючого 
складу Наглядової ради товариства, а саме члена Наглядової ради Лев-
ченко Олени Євгенівни (паспорт серії МН №527034 виданий Червоноза-
водським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 18.09. 2002 р.), 
яка є представником акціонера Марчук Оксани Василівни (частка в ста-
тутному капіталі товариства 0,000999%). Підстава для припинення пов-
новажень: переобрання Наглядової ради Товариства. Посадова особа 
не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі 
товариства. Особа перебувала на посаді з 07.12.2017 року до 27.04.2018 
року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МОНФАРМ» 
Протокол № 27 від 27.04.201 року, припинено повноважень діючого 
складу Наглядової ради товариства, а саме незалежного директора, 
члена Наглядової ради Юрченко Юлію Валеріївну (паспорт МН №882229 
виданний Харківським РВ УМВС України в Харківській області 
18.10.2006 р.). Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє 
часткою у статутному капіталі товариства. Підстава для припинення 
повноважень: переобрання Наглядової ради Товариства. Особа перебу-
вала на посаді з 07.12.2017 року до 27.04.2018 року. Посадова особа 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МОНФАРМ» 
Протокол № 27 від 27.04.201 року, припинено повноважень діючого 
складу Наглядової ради товариства, а саме незалежного директора, 
члена Наглядової ради Зінченко Катерину Іванівну (паспорт серія МН 
№ 848287 виданий Московським РВ ХМУ ХМВС України в Харківській 
області 03.07.2006 р.). Посадова особа не є акціонером товариства і не 
володіє часткою у статутному капіталі товариства. Підстава для припи-
нення повноважень: переобрання Наглядової ради Товариства. Особа 
перебувала на посаді з 07.12.2017 року до 27.04.2018 року. Посадова 

особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має.

У зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради товариства 
черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «МОНФАРМ» протокол 
№ 27 від 27.04.2018 року прийнято рішення обрати Наглядову раду в 
кількості 5 осіб, та відповідно до рішення Наглядової ради протокол 
№4/18 від 27.04.2018 року обрано членом Наглядової ради, Головою 
Наглядової ради Кузнєцова Якова Михайловича (паспорт серії МК 
№ 288564, виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в 
Харкiвськiй областi 02.10.1996 р.). Посадова особа є акціонером розмір 
пакета акцій, який належить особі 98,934972% від статутного капіталу 
товариства. Особа обрана на посаду строком до наступних річних за-
гальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: АТ «СТОМА», Президент. Посадова особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради товариства 
черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «МОНФАРМ» протокол 
№ 27 від 27.04.2018 року прийнято рішення обрати Наглядову раду в 
кількості 5 осіб, а саме членом Наглядової ради Левченко Олену Євгені-
ївну (паспорт серії МН №527034 виданий Червонозаводським РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй областi 18.09. 2002 р.), яка є представником  
акціонера Мостового Миколи Олексійовича (частка в статутному капіталі 
товариства 0,000999%). Посадова особа не є акціонером товариства і 
не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа обрана на 
посаду строком до наступних річних загальних зборів акціонерів. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АТ «БАНК 
«ЗОЛОТІ ВОРОТА», начальник відділу обслуговування фізичних; 
АТ «СТОМА» помічник Першого заступника Голови правління, Генераль-
ного директора. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради товариства  
черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «МОНФАРМ» протокол 
№ 27 від 27.04.2018 року прийнято рішення обрати Наглядову раду в 
кількості 5 осіб, а саме членом Наглядової ради Древаль Ірину Вікторів-
ну (паспорт серія МК № 491298 виданий 20.05.1997 р. Московським РВ 
ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi). Посадова особа є акціонером 
товариства і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 
0,000079 % . Особа обрана на посаду строком до наступних річних за-
гальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: АТ «СТОМА», корпоративний секретар, перекладач, 
помічник Голови Правління, ПАТ «ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ» Голова Прав-
ління, АТ «СТОМА» Голова Правління, Генеральний директор. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради товариства  
черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «МОНФАРМ» протокол 
№ 27 від 27.04.2018 року прийнято рішення обрати Наглядову раду в 
кількості 5 осіб, а саме членом Наглядової ради Галай Юлію Володими-
рівну (паспорт серія НС № 978949 виданий Монастирищенським РВ 
УМВС України в Черкаській області 21 грудня 2001 р.). Посадова особа 
не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі 
товариства. Особа обрана на посаду строком до наступних річних за-
гальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: Одеська загальноосвітня школа № 89 І - ІІІ ступенів, 
заступник директора з виховної роботи; Монастирищенський заклад за-
гальної середньої освіти І - ІІІ ступенів «Ліцей «Ерудит»  Монастирищен-
ської районної ради Черкаської області, заступник директора з виховної 
роботи та вчитель математики. Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради товариства  
черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «МОНФАРМ» протокол 
№ 27 від 27.04.2018 року прийнято рішення обрати Наглядову раду в 
кількості 5 осіб, а саме членом Наглядової ради Лугину Раїсу Іванівну 
(паспорт серія ВН № 118948 виданий Ємільчинським РВ УМВС України 
в Житомирській області 04 липня 2002р.). Посадова особа не є акціоне-
ром товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. 
Особа обрана на посаду строком до наступних річних загальних зборів 
акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти ро-
ків: пенсіонерка. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

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

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

2. Директор  Домащук Богдан Борисович 27.04.2018

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«МОНФАРМ»
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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 
«НАуКОВО-ВИРОБНИчЕ ОБ'єДНАННЯ ПО 

ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ 

«ПРОГРЕС»
2. Код за ЄДРПОУ: 00709557
3. Місцезнаходження: 18034 Черкаська область, місто Черкаси, Соснів-

ський район, вулиця Онопрієнка, будинок 10
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472550990 , 550995
5. Електронна поштова адреса: 00709557@afr.com.ua, nvoprogres@ukr.

net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВО «ПРО-

ГРЕС» від 27.04.2018 року припинено повноваження наглядової ради то-
вариства, а саме Голови наглядової ради Бащенка Михайла Iвановича, 
посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава 
для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової 
ради. Посадова особа є акціонером емітента, розмір пакета акцій, який на-
лежить особі 33,3097 % від статутного капітала товариства. Особа пере-
бувала на посаді Члена наглядової ради, Голови наглядової ради з 
28.03.2015 року до 27.04.2018 року. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» 
від 27.04.2018 року припинено повноваження наглядової ради товариства, 
а саме Члена наглядової ради Мельник Лариси Михайлiвни, посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава для припинен-
ня повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової ради. Посадова 
особа є акціонером емітента, розмір пакета акцій, який належить особі 
30,6241% від статутного капітала товариства. Особа перебувала на посаді 
Члена наглядової ради з 28.03.2015 року до 27.04.2018 року. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВО «ПРО-
ГРЕС» від 27.04.2018 року припинено повноваження наглядової ради то-
вариства, а саме Члена наглядової ради Зубець Миколи Михайловича, 
посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава 
для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової 
ради. Посадова особа є акціонером емітента, розмір пакета акцій, який на-
лежить особі 29,4103 % від статутного капітала товариства. Особа пере-

бувала на посаді Члена наглядової ради з 28.03.2015 року до 27.04.2018 
року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВО «ПРО-
ГРЕС» від 27.04.2018 року обрано наглядову раду товариства у складі 
трьох осіб, терміном на три роки, а саме Головою наглядової ради Бащен-
ка Михайла Iвановича, посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Посадова особа є акціонером емітента, розмір пакета ак-
цій, який належить особі 33,3097 % від статутного капітала товариства. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років :генераль-
ний директор, голова правлiння, директор iнституту. Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВО «ПРО-
ГРЕС» від 27.04.2018 року обрано наглядову раду товариства у складі 
трьох осіб, терміном на три роки, а саме Членом наглядової ради Мельник 
Ларису Михайлiвну, посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Посадова особа є акціонером емітента, розмір пакета ак-
цій, який належить особі 30,6241 % від статутного капітала товариства. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член нагля-
дової ради ПрАТ «НВО «Прогрес». Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВО «ПРО-
ГРЕС» від 27.04.2018 року обрано наглядову раду товариства у складі 
трьох осіб, терміном на три роки, а саме Членом наглядової ради Зубець 
Миколу Михайловича, посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Посадова особа є акціонером емітента, розмір пакета ак-
цій, який належить особі 29,4103 % від статутного капітала товариства. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член нагля-
дової ради ПрАТ «НВО»Прогрес». Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВО «ПРО-
ГРЕС» від 27.04.2018 року припинено повноваження Директора товари-
ства Бащенка Володимира Михайловича, посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: 
закінчення терміну повноважень Директора. Посадова особа не є акціоне-
ром емітент і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа 
перебувала на посаді Директора з 28.03.2015 року до 27.04.2018 року. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВО «ПРО-
ГРЕС» від 27.04.2018 року обрано Директором товариства Бащенка Воло-
димира Михайловича, терміном на три роки, посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не є акціонером 
емітент і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Інші поса-
ди, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора, 
директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. 

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

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

2. Директор  Бащенко Володимир Михайлович 27.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«уКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРуПА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «уКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРуПА»;

2. Код за ЄДРПОУ: 14285934;
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, Саксаганського, 77;
4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 278 64 81, (44) 278 64 81;
5. Електронна поштова адреса: vitruk@ufg.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ufg.com.ua/modules.php?op=
modload&name=AStatic&file=index&sid=298

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Зміна 
складу посадових осіб емітента;

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«Українська фінансова група» (далі - Товариство), що відбулись 
24.04.2018, прийнято рішення про:

1. Припинення повноважень Ревізора Товариства Кончаківської Алли 
Миколаївни 30.04.2018 (останній день строку дії повноважень), у зв’язку 
із закінченням у період до наступних чергових Загальних зборів акціоне-
рів, строку повноважень Ревізора Товариства, та наступним обранням 

Ревізора Товариства на новий строк. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 11.01.2015 – 30.04.2018.

2. Обрання Кончаківської Алли Миколаївни () Ревізором Товариства, 
із визначенням строку, на який обрано особу: 01.05.2018 – 30.04.2020 
(включно). Обрання посадової особи виконано на підставі вимог ст.73 
Закону України «Про акціонерні товариства» та положень Статуту Това-
риства стосовно органу, який здійснює перевірку фінансово-
господарської діяльності Товариства, у зв’язку із припиненням повнова-
жень Ревізора Товариства, обраного на підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів від 19.04.2016. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п'яти років: Голова Ревізійної комісії Товариства, Ревізор 
Товариства.

Посадова особа Кончаківська Алла Миколаївна часткою в статутно-
му капіталі емітента не володіє (пакетом акцій емітента не володіє); не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування 
посади
Голова Правління

______________
(підпис)

О.А. Татуріна

02.05.2018
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИєМСТВО 17128»;
2. Код за ЄДРПОУ: 03115436;
3. Місцезнаходження: 20700, Україна, Черкаська обл., м. Смiла,  

вул. В.Гордiєнко, 108;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733) 4-20-83; (04733) 4-20-83;
5. Електронна поштова адреса: info@smelatp17128.pat.ua; smela_atp@

ukr.net;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: smelatp17128.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

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

27.04.2018р. черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол 
№ 1/2018 вiд 27.04.2018р.) згiдно ч.3 ст.70, пiдпункту 22 ч.2 ст. 33 За-
кону України «Про акцiонернi товариства» та пiдпункту 23 п.8.5.2. 
роздiлу 8 Статуту Товариства, прийнято рiшення попередньо надати 
згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього 
рiшення, наступного характеру: - кредитнi та депозитнi угоди, або змiни 
до них; - угоди (змiни до них), пов’язанi з забезпеченням виконання 
зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими 
суб’єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки 
тощо); - угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного 
сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв 
та договорiв їх забезпечення; - угоди щодо розпорядження нерухомiстю 
(придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отриман-
ня в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, даруван-
ня, страхування); - будь-якi угоди, пов’язанi з набуттям Товариством 
прав власностi на земельнi дiлянки чи пов’язанi з вiдчуженням Товари-

ством прав власностi на земельнi дiлянки, а також правочини, якi 
згiдно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення та-
ких угод; - угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основни-
ми, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбан-
ня, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання 
в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, 
страхування); - договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни 
та доповнення до них та пов’язанi з ними угоди; - цивiльно-правовi уго-
ди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в 
iнших суб’єктах господарювання; - угоди будiвельного пiдряду, лiзингу; 
- угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного ха-
рактеру; - угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; - 
угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; - договори 
комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi; - договори позики; - дого-
вори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, пози-
ки: сировини, запасних частин, матерiалiв та будь-яких iнших товарiв 
(продукцiї), якi необхiднi для здiйснення фiнансово-господарської 
дiяльностi. Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв: 
10 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi – 4884.0 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукуп-
ної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi товариства – 204.75 %. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй - 1640771 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1277380 шт. Кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 1277380 
шт. (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструва-
лися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цьо-
го питання акцiй, та 77.85 % голосiв акцiонерiв вiд їх загальної 
кiлькостi). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прий-
няття рiшення – 0 шт.

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

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

2. Найменування посади  Директор Даценко Петро Iванович 
 27.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИєМСТВО 17128»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЮНIСТЬ»

2. Код за ЄДРПОУ 14232547
3. Місцезнаходження 17500, м.Прилуки 

Чернiгiвської обл., Вокзальна, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (04637)3-29-13 (04637)3-29-13
5. Електронна поштова адреса pratunist@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

emitent-info.com.ua/14232547

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 30.04.2018 р.) 

прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради 
Павлюченко Валентини Степанiвни в зв'язку iз закiнченням строку повно-
важень. Особою не надана згода на розкриття паспортних даних. Володiє 
часткою в статутному капiталi в розмiрi 31,262070 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi 
Голови Наглядової ради три роки.

Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 30.04.2018 р.) 
прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради 
Попенко Валентини Миколаївни в зв'язку iз закiнченням строку повнова-
жень. Особою не надана згода на розкриття паспортних даних. Володiє 
часткою в статутному капiталi в розмiрi 0,664069 %. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi Члена На-
глядової ради три роки.

Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 30.04.2018 р.) 
прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради 
Кiрiченко Катерини Миколаївни в зв'язку iз закiнченням строку повнова-
жень. Особою не надана згода на розкриття паспортних даних. Володiє 
часткою в статутному капiталi в розмiрi 7,799424 %. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi Члена На-
глядової ради три роки.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 30.04.2018 р.) прийняте 

рiшення про обрання члена Наглядової ради Павлюченко Валентини 
Степанiвни. Засiданням Наглядової ради (Протокол вiд 30.04.2018 р.) Пав-
люченко Валентину Степанiвну обрано на посаду Голови Наглядової ради. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано 
термiном на три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв - пенсiонер. Володiє 
часткою в статутному капiталi в розмiрi 31,262070 %. Особа не має непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 30.04.2018 р.) прийняте 
рiшення про обрання члена Наглядової ради Попенко Валентини Микола-
ївни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано 
термiном на три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв - продавець ПП «Коп-
тєва». Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 0,664069 %. Особа 
не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 30.04.2018 р.) прийняте 
рiшення про обрання члена Наглядової ради Кiрiченко Катерини Миколаїв-
ни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано 
термiном на три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв - завiдуюча вiддiлом 
ПрАТ «Юнiсть». Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 7,799424 %. 
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 30.04.2018 р.) 
прийнято рiшення про припинення повноважень Ревiзора Бурмiстрової 
Людмили Семенiвни в зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Особою 
не надана згода на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статут-
ному капiталi в розмiрi 6,762663 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Перебувала на посадi Ревiзора три роки.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 30.04.2018 р.) прийняте 
рiшення про обрання Ревiзора Бурмiстрової Людмили Семенiвни. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано термiном на 
три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв - пенсiонер. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi в розмiрi 6,762663 %. Особа не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини.

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 Коптєва Олена Анатолiївна

М.П. 02.05.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПуБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ 
уКРАЇНСЬКИЙ 
МIЖНАРОДНИЙ БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 14282829
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ , вул. Андрiївська, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс +380 44 231-7381 +380 44 231-7345
5. Електронна поштова адреса Elena.Shubina@fuib.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

https://about.pumb.ua/investor#block342

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

II. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (надалі – ПАТ «ПУМБ» або Банк) повідомляє, що 
Річними Загальними зборами акціонерів Банку, які відбулися 26 квітня 2018 
року (протокол № 79 від 26.04.2018 р.), було прийнято рішення про припи-
нення повноважень всього складу Спостережної ради Банку та обрання 
Голови та членів Наглядової ради Банку. Припинення повноважень всього 
складу Спостережної ради Банку та обрання Голови та членів Наглядової 
ради Банку відбулося у зв’язку із закінченням строку повноважень. Відпо-
відно до вищезазначеного рішення припинено повноваження:

- Попова Олега Миколайовича – Голови Спостережної ради Банку. Зго-
ду на розкриття паспортних даних не надано. На посаді перебував відпо-
відно до рішення Річних Загальних зборів акціонерів Банку від 21.04.2017 р. 
(протокол № 78 від 21.04.2017 р.). 

- Дугадко Ганни Олександрівни – члена Спостережної ради Банку. Зго-
ду на розкриття паспортних даних не надано. На посаді перебувала відпо-
відно до рішення Річних Загальних зборів акціонерів Банку від 
21.04.2017  р. (протокол № 78 від 21.04.2017 р.).

- Поважної Маргарити Вікторівни - члена Спостережної ради Банку. 
Згоду на розкриття паспортних даних не надано. На посаді перебувала 
відповідно до рішення Річних Загальних зборів акціонерів Банку від 
21.04.2017 р. (протокол № 78 від 21.04.2017 р.).

- Катанова Георгі Богомілова - члена Спостережної ради Банку. Згоду 
на розкриття паспортних даних не надано. На посаді перебував відповідно 
до рішення Річних Загальних зборів акціонерів Банку від 21.04.2017 р. 
(протокол № 78 від 21.04.2017 р.).

- Курілко Сергія Євгеновича – члена Спостережної ради Банку. Згоду 
на розкриття паспортних даних не надано. На посаді перебував відповідно 
до рішення Річних Загальних зборів акціонерів Банку від 21.04.2017 р. 
(протокол № 78 від 21.04.2017 р.).

- Щербинської Яни Володимирівни – члена Спостережної ради Банку. 
Згоду на розкриття паспортних даних не надано. На посаді перебувала 
відповідно до рішення Річних Загальних зборів акціонерів Банку від 

21.04.2017 р. (протокол № 78 від 21.04.2017 р.).
Всі зазначені вище особи часткою в статутному капіталі Банку не воло-

діють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. 
Відповідно до рішення Річних Загальних зборів акціонерів Банку, які 

відбулися 26 квітня 2018 року (протокол № 79 від 26.04.2018 р.), обрано: 
- Попова Олега Миколайовича в якості Голови Наглядової ради Банку, пред-

ставника акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС». Згоду на розкриття паспортних даних 
не надано. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний ди-
ректор АТ «СКМ»; Член Наглядової ради ТОВ «ЕСТА ХОЛДИНГ»; Голова На-
глядової ради ФК «ШАХТАР» (ДОНЕЦЬК); Член Наглядової ради Metinvest 
B.V.; Голова Наглядової ради DTEK ENERGY B.V.; Голова Наглядової ради 
DTEK OIL&GAS B.V.; Голова Наглядової ради DTEK RENEWABLES B.V.; Член 
Правління DTEK MANAGEMENT B.V.; Член Наглядової ради АТ «ЛЮКС». 

- Дугадко Ганну Олександрівну в якості члена Наглядової ради Банку, 
представника акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС». Згоду на розкриття паспорт-
них даних не надано. Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 
Менеджер з розвитку бiзнесу АТ «СКМ»; Член Наглядової ради 
ПрАТ «УАСК АСКА»; Член Наглядової ради ПрАТ «УАСК АСКА-Життя».

- Поважну Маргариту Вікторівну в якості члена Наглядової ради Банку, 
представника акціонера SCM HOLDINGS LIMITED. Згоду на розкриття пас-
портних даних не надано. Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти 
рокiв: Фiнансовий директор АТ «СКМ»; Член Наглядової ради ТОВ «ЕСТА 
ХОЛДИНГ»; Голова Ревізійної комісії ТОВ «СКМ СЕРВІС».

- Катанова Георгі Богомілова в якості члена Наглядової ради Банку, 
представника акціонера SCM HOLDINGS LIMITED. Згоду на розкриття пас-
портних даних не надано. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти 
рокiв: Директор SCM ADVISORS (UK) LIMITED (СКМ ЕДВАЙСОРС 
ЛIМIТЕД); Заступник директора SCM ADVISORS (UK) LIMITED (СКМ ЕД-
ВАЙСОРС ЛIМIТЕД); Вiце-президент ТОВ «Барклайс Капiтал; Виконавчий 
директор Голдман Сакс (Росiя).

- Курілко Сергія Євгеновича в якості члена Наглядової ради Банку - не-
залежного члена. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Поса-
ди, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: Адвокат, Заступник директо-
ра ТОВ «ЮФ «ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ»; Член Ради директорів 
АТ «КОНТІ-РУС»; Голова Наглядової ради АТ «ВО «КОНТІ».

- Щербинську Яну Володимирівну в якості члена Наглядової ради Банку - 
незалежного члена. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посади, 
якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Юрист ТОВ «ЮФ «ВОРОПАЄВ ТА 
ПАРТНЕРИ»; Директор (за сумісництвом) ТОВ «ПРІОРИТЕТ-К», ТОВ «ЧАС 
ЗАКОНУ».

Всі зазначені вище особи часткою в статутному капіталі Банку не воло-
діють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. 
Строк, на який призначено всіх осіб: на строк до наступних Річних Загаль-
них зборів акціонерів Банку. 

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 Черненко Сергiй Павлович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЮКС»
2. Код за ЄДРПОУ: 32880322
3. Місцезнаходження: 08700 Київська область, Обухiвський район, село 

Плюти, вулиця Київська, будинок 102
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 455-82-12 (044) 501-77-75
5. Електронна поштова адреса: julia@luks-ua.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.luks-ua.com/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відомості 
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів.

II. Текст повідомлення
№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 
правочи-
нів (тис. 

грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними остан-
ньої річної 

фінансової звіт-
ності (тис. грн)

Співвідношення граничної 
сукупності вартості право-
чинів до вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної фінансо-
вої звітності (у відсотках)

1 2 3 4 5

1 30.04.2018 30964 61928 50
Зміст інформації:
30.04.2018 року рiчними черговими Загальними зборами акцiонерiв 
АТ «ЛЮКС» прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення 
Товариством значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством протягом 
1 (одного) року з дати прийняття цього Рiшення, зокрема, але не обмежую-
чись, правочинiв щодо купiвлi-продажу майна, оренди, отримання та надання 
фiнансової допомоги, позик, гарантiй, поруки, комiсiї, доручення, отримання 
та надання послуг, граничною сукупною вартiстю кожного iз правочинiв вiд 25 
до 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства за 2017 рiк. Гранична сукупна вартiсть кожного 
правочину - не бiльше 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 7 400 410 штук; кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 6 972 730 штук; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 6 972 730 штук та 
«проти» – 0 штук прийняття рiшення.

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  ______________ Перерва Ю.Ю.
   (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
     02.05.2018 р.
     (дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

84

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ЩОРСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПIДПРИєМСТВО»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Щорське хлiбоприймальне 
пiдприємство»

2. Код за ЄДРПОУ 00956968
3. Місцезнаходження 15200, м.Сновськ, Залiзнична, 25
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04654) 21-409 (04654)22-149

5. Електронна поштова адреса shpp@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

schors-hpp.net.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради (Протокол № 2 вiд 30.04.2018 р.) 

було прий нято рiшення про припинення повноважень Голови 
Правлiння Фомської Наталiї Василiвни. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не 
володiє. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Особа перебувала на посадi 2 роки.

Рiшенням Наглядової ради (Протокол № 2 вiд 30.04.2018 р.) 
було прий нято рiшення про припинення повноважень члена 
Правлiння Головоченко Галини Якiвни. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi 
в розмiрi 0.859329%. Особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Особа перебувала на посадi 2 роки.

Рiшенням Наглядової ради (Протокол № 2 вiд 30.04.2018 р.) 
було прий нято рiшення про припинення повноважень члена 
Правлiння Тригуб Надiї Володимирiвни. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi 
в розмiрi 0.441436%. Особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Особа перебувала на посадi 2 роки.

Рiшенням Наглядової ради (Протокол № 2 вiд 30.04.2018 р.) 
було прий нято рiшення про обрання Голови Правлiння Iльєнка 
Анатолiя Анатолiйовича. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Особа не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Про-
тягом останнiх 5 рокiв головний спецiалiст вiддiлу фiтопроцедур ДУ 
«Чернiгiвська обласна фiтосанiтарна лабораторiя», з 07.09.2017 р. - 
на бiржi працi. Особу обрано на 3 роки.

Рiшенням Наглядової ради (Протокол № 2 вiд 30.04.2018 р.) 
було прий нято рiшення про обрання члена Правлiння Черних 
Свiтлани Iванiвни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Особа не має не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом 
останнiх 5 рокiв - пенсiонер. Особу обрано на 3 роки.

Рiшенням Наглядової ради (Протокол № 2 вiд 30.04.2018 р.) 
було прий нято рiшення про обрання члена Правлiння Чернiговцевої 
Валентини Якiвни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Особа не має не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом 
останнiх 5 рокiв - пенсiонер. Особу обрано на 3 роки.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.
2. Голова Правлiння Iльєнко Анатолiй Анатолiйович

М.П. 02.05.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1.Повне найменування 
емітента,
2.ІКЮО за ЄДРПОУ, 
3.місцезнаходження, 

4.міжміський код та телефон 
емітента
5.Електронна поштова 
адреса
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТОРЕЦЬКИЙ 
ХЛIБОКОМБIНАТ» 
ІКЮО за ЄДРПОУ 00375929 
Місцезнаходження: Донецька область 
85200, м. Торецьк, вул. Херсонська, б.28 
тел.(06247) 3-61-38 (06247) 3-61-38

dzxleb@ukrpost.ua

http://dzxleb.pat.ua/

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

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
знач них правочинiв - 30.04.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв 
Товариства(протокол № 1 вiд 30.04.2018р.) було прийняте рiшення : попе-
редньо надати згоду на вчинення значних правочинiв будь-якого характеру 
граничною сукупною вартiстю в розмiрi один мільйон п’ятьсот тисяч грн. 
00 коп.(1500 тис.) грн., що становить 25 вiдсоткiв вартостi активiв за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, якi будуть вчинятися у 
ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш одного року з дати 
прийняття рiшення Загальними зборами акцiонерiв. Вiдомостi щодо 
правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: будь-якого характеру, у 
тому числi укладення договорiв (контрактiв) про вiдчуження основних 
фондiв та iншого майна товариства (в тому числi нерухомого майна, тран-
спортних засобiв, обладнання та iншого рухомого майна); договорiв 
(контрактiв) про довгостроковий (на три i бiльше рокiв) найм (оренду) осно-
вних фондiв та iншого майна товариства (в тому числi нерухомого та тран-
спортних засобiв). Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 1500 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
6049 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) - 25%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6910992 шт., 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних збо-
рах- 6908992 шт., Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прий-
няття рiшення - 6908992 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«проти» прийняття рiшення  - 0 шт.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

 Голова правління _________ 
(підпис)

І.А.Рибак
(ініціали та прізвище керівника)

02.05.2018 
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРАТ «ДНІПРОВуД»

1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Дніпровуд». 2.Код за ЄДРПОУ : 31030962. 3.Місцезнаходження : 13300, 
Житомирська обл. м.Бердичів, вул. Піонтковського,2А. 4.Міжміський код, 
телефон та факс: (04143) 4-53-42; 4-53-42. 5. Електронна поштова адре-
са: sveta@dnіprowood.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: www.dnіprowood.com. 
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

Загальними зборами акціонерів від 24.04.2018) прийнято рішення об-
рати Ревізором Товариства Гойденко Світлану Михайлівну. Часткою в 
статутному капіталі Емітента не володіє, з 2002 року працює менедже-
ром у ПрАТ «Дніпровуд». Непогашених судимостей за корисливі та поса-
дові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

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

Голова правління ПрАТ «Дніпровуд»  М.В.Ворона.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394

(044) 4983816 (044) 4983815
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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 "УКРСОЦБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ,  

вул. Ковпака, буд. 29
4. Міжміський код, телефон та факс +38 044 205 45 55 -
5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.

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

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

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

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

Збори Акцiонерiв, якi вiдбулися 26.04.2018 р., прийняли рiшення про при-
пинення повноважень члена Наглядової Ради Банку, Голови Наглядової 
Ради Банку - Шпека Романа Васильовича (паспорт: СН № 615440, вида-
ний 22.01.1998 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в м.Києвi). Шпек Ро-
ман Васильович був обраний на посаду члена Наглядової Ради Банку по-
зачерговими Загальними Зборами Акцiонерiв 02.04.2018, Головою 
Наглядової Ради - рiшенням Наглядової ради 10.04.2018. Часткою в ста-
тутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) повiдомляє, що рiчнi Загальнi 
Збори Акцiонерiв, якi вiдбулися 26.04.2018 р., прийняли рiшення про при-
пинення повноважень члена Наглядової Ради Банку - Карiмова Iльдара 
Альфредовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Карiмов 
Iльдар Альфредович був обраний на посаду члена Наглядової Ради Банку 
позачерговими Загальними Зборами Акцiонерiв 02.04.2018 р. Часткою в 
статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) повiдомляє, що рiчнi Загальнi 
Збори Акцiонерiв, якi вiдбулися 26.04.2018 р., прийняли рiшення про при-
пинення повноважень члена Наглядової Ради Банку - Бакстера Ендрю 
Джона (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Бакстер Ендрю 
Джон був обраний на посаду члена Наглядової Ради Банку позачерговими 
Загальними Зборами Акцiонерiв 02.04.2018 р. Часткою в статутному 
капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) повiдомляє, що рiчнi Загальнi 
Збори Акцiонерiв, якi вiдбулися 26 квiтня 2018 р., прийняли рiшення про 
припинення повноважень члена Наглядової Ради Банку Мазепи Iгоря 
Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Мазе-
па Iгор Олександрович був обраний на посаду члена Наглядової Ради 
Банку позачерговими Загальними Зборами Акцiонерiв 02.04.2018 р. Част-
кою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) повiдомляє, що рiчнi Загальнi 
Збори Акцiонерiв, якi вiдбулися 26.04.2018 р., прийняли рiшення про при-
пинення повноважень члена Наглядової Ради Банку - Галiєва Ернеста 
Едуардовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Галiєв Ер-
нест Едуардович був обраний на посаду члена Наглядової Ради Банку по-
зачерговими Загальними Зборами Акцiонерiв 02.04.2018 р. Часткою в ста-
тутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) повiдомляє, що рiчнi Загальнi 
Збори Акцiонерiв, якi вiдбулися 26.04.2018 р., на пiдставi пропозицiї 
акцiонера Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH Holdings S.A.), прийняли рiшення 
про обрання Шпека Романа Васильовича (паспорт: СН № 615440, вида-
ний 22.01.1998 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в м.Києвi) членом 
Наглядової Ради Банку. Посадова особа є представником Ей-Бi-Ейч 
Холдiнгс С.А. (ABH Holdings S.A., реєстрацiйний № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: бульвар Дю Прiнс 
Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство Люксембург), якому нале-
жить 99,91% акцiй Банку. Посадова особа обрана на строк до наступних 
рiчних Загальних Зборiв Акцiонерiв. Часткою в статутному капiталi Банку 
не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. 

Iншi посади, якi обiймав Шпек Р.В. протягом останнiх п'яти рокiв:
з 29.12.2017 по 02.04.2018 та з 10.04.2018 по 26.04.2018 - ПАТ «УКР-

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

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

ший радник Президента
ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) повiдомляє, що рiчнi Загальнi 

Збори Акцiонерiв, якi вiдбулися 26.04.2018 р., на пiдставi пропозицiї 
акцiонера Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH Holdings S.A.), прийняли рiшення 
про обрання Карiмова Iльдара Альфредовича (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано) членом Наглядової Ради Банку. Посадова особа 
є представником Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH Holdings S.A., реєстрацiйний 
№ B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: бульвар Дю Прiнс Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство 
Люксембург), якому належить 99,91% акцiй Банку. Посадова особа обрана 
на строк до наступних рiчних Загальних Зборiв Акцiонерiв. Карiмов Iльдар 
Альфредович часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

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

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

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

з 30.09.2011 по 07.11.2017 – ТОВ УК «Альфа-Капiтал» (Росiйська 
Федерацiя), Член Ради Директорiв;

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

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

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

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

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

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

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

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) повiдомляє, що рiчнi Загальнi 
Збори Акцiонерiв, якi вiдбулися 26.04.2018 р., на пiдставi пропозицiї 
акцiонера Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH Holdings S.A.), прийняли рiшення 
про обрання Бакстера Ендрю Джона (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано) членом Наглядової Ради Банку. Посадова особа є пред-
ставником Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH Holdings S.A., реєстрацiйний 
№ B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: бульвар Дю Прiнс Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство 
Люксембург), якому належить 99,91% акцiй Банку. Посадова особа обрана 
на строк до наступних рiчних Загальних Зборiв Акцiонерiв. Бакстер Ендрю 
Джон часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:

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

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

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

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

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

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

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

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

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) повiдомляє, що рiчнi Загальнi 
Збори Акцiонерiв, якi вiдбулися 26 квiтня 2018 р., на пiдставi пропозицiї 
акцiонера Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH Holdings S.A.), прийняли рiшення 
про обрання Мазепи Iгоря Олександровича (згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано) незалежним членом (незалежним директором) На-
глядової Ради Банку. Посадова особа обрана на строк до наступних рiчних 
Загальних Зборiв Акцiонерiв. Мазепа Iгор Олександрович часткою в ста-
тутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 

ПуБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «уКРСОЦБАНК»
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посадовi злочини не має. 
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:
з 03.04.2018 по теперiшнiй час - ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), член 

Спостережної Ради
з 23.05.2017 по теперiшнiй час - ТОВ «КОНКОРД КЕПIТАЛ» (Україна), 

Генеральний директор
з 31.10.2016 по теперiшнiй час - ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), член 

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

IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», (Україна), Член Наглядової Ради
з 14.07.2014 по 30.09.2014 – ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Член Спо-

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

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

ральний директор
ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) повiдомляє, що рiчнi Загальнi Збо-

ри Акцiонерiв, якi вiдбулися 26 квiтня 2018 р., на пiдставi пропозицiї 
акцiонера Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH Holdings S.A.), прийняли рiшення 

про обрання Галiєва Ернеста Едуардовича (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано) незалежним членом (незалежним директором) Наглядо-
вої Ради Банку. Посадова особа обрана на строк до наступних рiчних За-
гальних Зборiв Акцiонерiв. Галiєв Ернест Едуардович часткою в статутно-
му капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:
з 02.04.2018 по теперiшнiй час - ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), член 

Наглядової Ради
з 28.04.2010 по теперiшнiй час - ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), член 

Спостережної Ради
III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Свiтек Iван
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

І. Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО ВИРОБНИчО-ТОРГОВЕЛЬНА  ФІРМА 
«МТН-ПОЛТАВА»

2. Код за ЄДРПОУ емітента:25158009
3. Місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Петрозаводська, 2 а, к. 414
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)270-52-44
5. Електронна поштова адреса: 2008mtn@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: mtn.pat.ua
7. Вид особливої інформації:: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ.Текст повідомлення:

Річними загальними зборами акціонерів (протокол № 61 від 26.04.2018р.) 
прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися не бiльш як одного року з дати прийняття 
такого рiшення, а саме:

- кредитні договори на суму до 5 000 000,00 (п’яти мільйонів) грн.;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті – 14325,5 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 
34,9028 %.

Загальна кількість голосуючих акцій - 9 245 310 шт. Кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 9 245 260 шт. Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 
9 245 260 шт. (що складає 99,9995 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй емiтента). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«проти» прийняття рiшення - 0 шт.(що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента).

- договори про забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ ВТФ «МТН-
ПОЛТАВА» (договори іпотеки, застави) на суму до 15 000 000,00 (п’ятнадцяти 
мільйонів) грн. включно кожний;

- договори іпотеки, договори застави, договори поруки на суму до 
15 000 000,00 (п’ятнадцяти мільйонів) грн. включно кожний про забезпечення 
виконання зобов’язань будь-яких третіх осіб по кредитних договорах на за-
гальну суму не більше 15 000 000,00 (п’ятнадцяти мільйонів) грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 
14325,5 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках) – 104,7084 %.

Загальна кількість голосуючих акцій - 9 245 310 шт. Кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 9 245 260 шт. Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 9 245 
260 шт. (що складає 99,9995 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голо-
суючих акцiй емiтента). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «про-
ти» прийняття рiшення  - 0 шт.(що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента).

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

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

2. Виконавчий директор  Тараєв Олег Олександрович 
 27.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації. I. Загальні ві-
домості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АРКСI».2. Код за ЄДРПОУ: 14307512. 3. Місцезнахо-
дження: 08154, м. Боярка Києво-Святошинського району Київської областi, 
вул. Соборностi, 36. 4. Міжміський код, телефон та факс: 0445029419 
0445012022 . 5. Електронна поштова адреса ArksiPobyt@emitent.net.ua. 6. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: http://www.arksi.pat.ua/. 7. Вид особливої інформації: 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення 
Рiшення прйняті загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСI» (Протокол № 27042018 вiд 
27.04.2018 року). Посадова особа, Житняк Свiтлана Єгорiвна, яка займала 
посаду голови Наглядової ради з 25.04.2017 року до 27.04.2018 року (1 рiк), 
припинила повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 0 %; непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадо-
ва особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа, Ко-
ноненко Ольга Петрiвнаа, яка займала посаду члена Наглядової ради з 
25.04.2017 року до 27.04.2018 року (1 рiк), припинила повноваження. Частка в 
статутному капiталi Емiтента 0,005505 %; непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних. Посадова особа, Косянчук Сергiй Миколайович, 
який займав посаду члена Наглядової ради з 25.04.2017 року до 27.04.2018 
року (1 рiк), припинив повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 
0,005505%; непогашеної 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, обрана Михайлова 
Оксана Юрiївна, яка протягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi iншi по-
сади: головний бухгалтер ПрАТ «Арксi». Частка в статутному капiталi Емiтента 
0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначе-
на посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Михайло-
ва О.Ю. не є акцiонером, не є незалежним директором, є представником 
акцiонера Гурченко Ганни Григорiвни, надалi – Акцiонер. Розмiр пакета акцiй (у 
вiдсотках), якою володiє Акцiонер в статутному капiталi Товариства 
0,008258%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Акцiонер 
не має. Акцiонер не надав згоди на розкриття паспортних даних. На посаду 
Члена наглядової ради Товариства на 3 роки, обрана Iванова Ольга 
Володимирiвна, яка протягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi iншi по-
сади: ПрАТ «Вентиляцiйнi системи»,економiст. Частка в статутному капiталi 
Емiтента 0,003515%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Є акцiонером, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є 
незалежним директором. На посаду Члена наглядової ради Товариства на 3 
роки, обраний Косянчук Сергiй Миколайович, який протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймав наступнi iншi посади: МПК «Украгро», iнженер. Частка в статут-
ному капiталi Емiтента 0,005505%; непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Є акцiонером, не є представником акцiонера або 
групи акцiонерiв, не є незалежним директором. III. Підпис. Особа, зазначена 
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова 
правлiння Баранов Костянтин Миколайович . 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394 (044) 4983816

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«уКРЕНЕРГОПОЛIС»

2. Код за ЄДРПОУ 32707743
3. Місцезнаходження 01042, м. Київ, бульвар Дружби 

Народiв,19
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 227-62-34 (044) 227-62-34
5. Електронна поштова адреса ykrenergopolis@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://32707743.smida.gov.ua

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

II. Текст повідомлення
Протоколом Наглядової ради № 3 вiд 27.04.2018р., було припинено по-

вноваження Голови Правлiння Михайловського Євгена Олександровича 
(паспорт: серiя МЕ номер 221028 виданий 14.10.2003 р. Днiпровським РУ 
ГУ МВС України в м. Києвi). Часткою в статутному капiталi Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, 
Голова правлiння. 

Протоколом Наглядової ради №3 вiд 27.04.2018р., було призначено Го-
ловою Правлiння Михайловського Євгена Олександровича (паспорт: серiя 
МЕ номер 221028 виданий 14.10.2003 р. Днiпровським РУ ГУ МВС України 
в м. Києвi). Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, Голова правлiння. 
Посадову особу обрано на 3 роки.-

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв №1\2018 вiд 
27.04.2018.р. було припинено повноваження Ревiзора Товариства Кишень-
ко I.В. Часткою в статутному капiталi не володiє. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх персональних даних. Протягом останнiх п'яти 
рокiв працювала в ПрАТ «Укрiнпро» менеджером з економiчного аналiзу. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв №1\2018 вiд 
27.04.2018.р. на посаду Ревiзора Товариства термiном на три роки було об-
рано Кишенько I.В. Часткою в статутному капiталi не володiє. Посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття своїх персональних даних. Протягом 
останнiх п'яти рокiв працювала в ПрАТ «Укрiнпро» менеджером з економiчного 
аналiзу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 27.04.2018 
року) повноваженя Рилової Наталiї Вiкторiвни (паспорт: серiя СН номер 
161965 виданий 14.03.1996 р. Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) 
було припинено, як члена Наглядової ради. Часткою в статутному капiталi 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти 

рокiв: Голова Правлiння. 
Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 27.04.2018 року) 

повноваженя Рилової Наталiї Вiкторiвни (паспорт: серiя СН номер 161965 ви-
даний 14.03.1996 р. Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) було понов-
лено, як члена Наглядової ради. Часткою в статутному капiталi Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi 
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння. 
Рилову Наталiю Вiкторiвну, як члена Наглядової ради обрано на 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 
товариства«Страхова компанiя «УКРЕНЕРГОПОЛIС» (протокол № 1/2018 
вiд 27.04.2018 року) було припинено повноваження Тищенка Олега Мико-
лайовича (паспорт: серiя СО номер 161532 виданий 27.05.1999 р. 
Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) , як Члена Наглядової ради. 
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор. 

Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 
«Страхова компанiя «УКРЕНЕРГОПОЛIС» (протокол № 1/2018 вiд 
27.04.2018 року) Тищенка Олега Миколайовича (паспорт: серiя СО номер 
161532 виданий 27.05.1999 р. Ленiнградським РУ ГУ МВС України в 
м. Києвi) було переобрано на посаду Члена Наглядової ради. Часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв: директор. Посадову особу обрано на 3 роки. 
Зборами Наглядової Ради, вище зазначену особу, 27.04.2018р. обрано Го-
ловою Наглядової ради.

Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 
товариства«Страхова компанiя «УКРЕНЕРГОПОЛIС» (протокол № 1/2018 
вiд 27.04.2018 року) було припинено повноваження Топал Iрини Борисiвни 
(паспорт: серiя СН номер 145312 виданий 09.02.1996 р. Ленiнградським 
РУ ГУ МВС України в м. Києвi) , як Члена Наглядової ради. Часткою в ста-
тутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора. 

Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 
товариства«Страхова компанiя «УКРЕНЕРГОПОЛIС» (протокол № 1/2018 
вiд 27.04.2018 року) Топал Iрину Борисiвну (паспорт: серiя СН номер 145312 
виданий 09.02.1996 р. Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) пере-
обрано на посаду Члена Наглядової ради. Часткою в статутному капiталi 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: заступник директора. Посадову особу обрано на 3 роки.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Михайловський Євген Олександрович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ФуТБОЛЬНИЙ КЛуБ 
«ШАХТАР» (ДОНЕЦЬК)»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00169816

3. Місцезнаходження емітента 87524 Донецька обл., м.Марiуполь 
вул. Сеченова, 71-А

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(044) 498-13-79 (044) 581-71-19

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

office@shakhtar.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

http://www.shakhtar.com/ru/club/
information

7. Вид особливої інформації ВIдомостi про прийняття рiшення 
про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв

2. Текст повідомлення
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв 

прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства 27.04.2018 року. 
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - право-

чини щодо продажу та/або купiвлi прав на реєстрацiю футболiстiв, купiвлi-
продажу майна, оренди, отримання та надання фiнансової допомоги, позик, 
гарантiй, поруки, комiсiї, доручення, отримання та надання послуг. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - не бiльше нiж EUR 60 000 000 
(шiстдесят мiльйонiв Євро) або еквiвалент цiєї суми в гривнi по курсу на 
27.04.2018 р. - 1 915 003 260 000 грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
3 394 016 000 000 грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 56,4229. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення - 2 700 000 000 шт., 
2 699 995 000 шт., 2 699 995 000 шт., 0 шт.

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

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

2. Найменування посади.
Генеральний директор __________ Палкiн Сергiй Анатолiйович

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 (дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №84, 3 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

88

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 «АВДIЇВСКИЙ 
КОКСОХIМIчНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ 00191075
3. Місцезнаходження 86065, мiсто Авдiївка, 

проїзд Iндустрiальний,1
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(062) 3631920 (062)3632030

5. Електронна поштова 
адреса

Alena.Omelyanenko@metinvestholding.com

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

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

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

II. Текст повідомлення
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «АКХЗ» 27 квiтня 2018 року при-

йняли рiшення (Протокол № 25) про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинiв, а саме, попередньо надати згоду на вчинення То-
вариством значних правочинiв, в тому числi щодо яких є 
заiнтересованiсть, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи сума 
коштiв, що є їх предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, якi 
вчинятимуться Товариством у ходi його фiнансово-господарської 
дiяльностi протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого 
рiшення цими Загальними зборами акцiонерiв.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв не повинна перевищувати 
1 493 000 000 (один мiльярд чотириста дев’яносто три мiльйона) доларiв 
США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких 
правочинiв, що є еквiвалентом 39 161 460 171,00 гривень та визначена 
за курсом НБУ станом на 27 квiтня 2018 року (26,230047 UAH за 1 долар 
США).

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 24 390 138 тисяч гривень.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
160,56 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 194 024 287 штук простих 
iменних акцiй. Для участi у загальних зборах зареєструвалося – 
185 397 925 штук простих iменних голосуючих акцiй, серед них голоси 
роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 184 529 788 голосiв; «ПРОТИ» – 
268 137 голосiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 600 000 голосiв; «НЕДIЙСНИХ ТА 
НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 0 голосiв.

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «АКХЗ» 27 квiтня 2018 року при-
йняли рiшення (Протокол № 25) про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинiв, а саме, попередньо надати Товариству згоду на 
вчинення з особами, якi непов’язанi з Товариством вiдносинами контро-
лю, значних правочинiв протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прий-
няття такого рiшення цими Загальними зборами акцiонерiв, щодо яких 
Товариство придбаває вугiльну продукцiю за вiльними ринковими цiнами.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв не бiльш нiж 5 148 000 000,00 
гривень.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 24 390 138 тисяч гривень.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 21,10 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 194 024 287 штук простих 
iменних акцiй. Для участi у загальних зборах зареєструвалося – 
185 397 925 штук простих iменних голосуючих акцiй, серед них голоси 
роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 184 537 307 голосiв; «ПРОТИ» – 
855 600 голосiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 0 голосiв; «НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРО-
ГОЛОСУВАВШИХ» – 5 018 голосiв.

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 Магомедов Муса Сергоєвич
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

І. Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АВТОБАЗА «ВОДНИК»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01039792
3. Місцезнаходження емітента: 36002, Полтавська обл., м. Полтава, 

вул. Довженка, 2а
4. Міжміський код та телефон: (0532) 59-44-61
5. Електронна поштова адреса емітента: patavtobaza@ukr.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 01039792.infosite.com.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

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

Річними загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 27.04.2018р.) 
прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися не бiльш як одного року з дати прийняття 
такого рiшення, а саме:

- купівля – продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, 
застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик 
(в тому числі безпроцентних позик), кредитів, оренда, користування майном, 
фінансовий лізингна граничною сукупною вартістю 5 000 000,00 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті - 1025,00 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 
487,8049 %.

Загальна кількість голосуючих акцій - 1 078 684 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах - 778 928 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення  - 

778 928 шт. (що складає 72,21095 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй емiтента). 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення - 0 шт.(що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голо-
суючих акцiй емiтента).

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Генеральний директор  Храпатий Віталій Віталійович  27.04.2018

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СТуДIЯ «єВРОПОЗИТИВ»
Річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СТУДIЯ «ЄВРОПОЗИТИВ», 31902360, вул. Вишгородська, 28/1, 
м. Київ, р-н Оболонський, 04074, (044) 377-55-98

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 02.05.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://radioclub.ua/radio/nrj/richna-informaciya-emitenta-
cinnih-paperiv-prat-st

ПуБЛІчНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ВТОРЕС»
Загальними зборами Публічного акціонерного товариства «ВТОРЕС» 

30.04.2018 р. прийнято рiшення про призначення Генеральним директо-
ром Ладюкова Валентина Iгоровича з 02.05.2018 р. Змiни в персонально-
му складi виконавчого органу викликанi виробничою необхiднiстю. Частка 
Ладюкова Валентина Iгоровича в статутному капiталi складає 
85,079519%. Не судимий. Призначений безстроково. З 2014 року працю-
вав Генеральним директором Публічного акціонерного товариства «ВТО-
РЕС». 
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ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПОЛТАВАСОРТНАСІННєОВОч»
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 
«Полтавасортнасіннєовоч»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00490725
3. Місцезнаходження емітента: 36008, м. Полтава, вул. Комарова, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 67-91-63
5. Електронна поштова адреса: sort.poltava1@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: nasinnyapoltava.ucoz.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ІІ.Текст повідомлення

25 квітня 2018 року, згідно отриманого вiд ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ: 
30370711) переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах акцiонерного товариства, сформованого станом на 23 квітня 2018 
року (вих. № 159011зв вiд 24 квітня 2018 року) ПрАТ «Полтавасортнасін-
нєовоч» стало відомо, що відбулися зміни власників акцій, яким належить 
10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, а саме:

- розмір пакету акцій «фiзичної особи» становив 2 546 108 штук про-
стих iменних акцiй (91,3342 % від загальної кількості акцій), що складало 
91,7382 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй у статутному капiталi 
товариства, збiльшився до 2 610 744 штук простих iменних акцiй 
(93,6528 % від загальної кількості акцій ), що складає 94,0670 % вiд за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй у статутному капiталi товариства.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-

формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

2. Генеральний директор  Жученко Сергій Леонідович 
 26.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації. I. Загальні ві-
домості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «IСКРА.».2. Код за ЄДРПОУ: 14314512 3. Місцезна-
ходження: 08154, Київська обл., Києво-Святошин ський р-н, м. Боярка , вул. 
Соборностi, будинок 36. 4. Міжміський код, телефон та факс: 0445029419 
0445012022. 5. Електронна поштова адреса: mmm-oksana@ukr.net. 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: www.iskra.pat.ua. 7. Вид особливої інформації: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента. II.  Текст повідомлення 
Рiшення прйняті загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IСКРА.» (Протокол № 27042018 вiд 
27.04.2018 року). Посадова особа, Житняк Свiтлана Єгорiвна, яка займала 
посаду голови Наглядової ради з 25.04.2017 року до 27.04.2018 року (1 рiк), 
припинила повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 0 %; непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена поса-
дова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа, 
Костiн Петро Iванович, який займав посаду члена Наглядової ради з 
25.04.2017 року до 27.04.2018 року (1 рiк), припинив повноваження. Частка в 
статутному капiталi Емiтента 0,089 %; непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних. Посадова особа, Маковецький Вiктор Iванович, 
який займав посаду члена Наглядової ради з 25.04.2017 року до 27.04.2018 
року (1 рiк), припинив повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 
0,0706%; непогашеної 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, обрана Михайлова 
Оксана Юрiївна, яка протягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi iншi по-
сади: головний бухгалтер ПрАТ «Арксi». Частка в статутному капiталi 
Емiтента 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Михайлова О.Ю. не є акцiонером, не є незалежним директором, є пред-
ставником акцiонера Стадник Нiни Олександрiвни, надалi – Акцiонер. Розмiр 
пакета акцiй (у вiдсотках), якою володiє Акцiонер в статутному капiталi Това-
риства 0,070604 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
Акцiонер не має. Акцiонер не надав згоди на розкриття паспортних даних. На 
посаду Члена наглядової ради Товариства на 3 роки, обраний Маковецький 
Вiктор Iванович, який протягом останнiх п’яти рокiв не обiймав iншi посади 
(пенсiонер). Частка в статутному капiталi Емiтента 0,070604 %; непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних. Є акцiонером, не є пред-
ставником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором. На 
посаду Члена наглядової ради Товариства на 3 роки, обраний Костiн Петро 
Iванович, який протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi iншi посади: 
ПрАТ «Арксi», головний iнженер. Частка в статутному капiталi Емiтента 
0,088961%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Є акцiонером, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є неза-
лежним директором. III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує досто-
вірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно із законодавством. Голова правлiння Баранов Костян-
тин Миколайович . 

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 
«КРИВОРIЖГАЗБуД»

2. Код за ЄДРПОУ 03079077
3. Місцезнаходження 50045, м. Кривий Рiг, вул. Толстого, 

буд. 67
4. Міжміський код, телефон та факс 0564090311
5. Електронна поштова адреса 03079077@emitent.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://03079077.smida.gov.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв 

прий нято рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Криворiжгазбуд» 
27.04.2018р. (Протокол № 1/2018 вiд 27.04.2018р.). Попередньо схваленi будь – 
якi можливi значнi правочини гранiчною сукупною вартiстю 10000,0 тис. грн. 
Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1553,0 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 643,9 %. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй 77244 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах 60277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «за» прийняття рiшення 60277 шт.; «проти» 0 шт.

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

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

 М.П.  03.05.2018
 (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПРАТ 
«ДНІПРОВуД» 1.Повне найменування емітента: Приватне акціонер-
не товариство  «Дніпровуд». 2.Код за ЄДРПОУ : 31030962. 3.Місцезнахо-
дження : 13300, Житомирська обл. м.Бердичів, вул. Піонтковського,2А. 4.
Міжміський код, телефон та факс: (04143) 4-53-42; 4-53-42. 5. Електронна 
поштова адреса: sveta@dnіprowood.com. 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.dnіprowood.com. 7. Вид особливої інформації: відомості про прий-
няття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних пра-
вочинів. Загальними зборами акціонерів від 24.04.2018 р. прийняті наступні 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: уста-
новити, що протягом ІІ-ІV кварталів 2018 року та І кварталу 2019 року Голова 
правління за погодженням із Наглядовою радою та без необхідності отриман-
ня попередньої згоди Загальних зборів акціонерів Товариства може вчиняти 
значні правочини, направлені на закупівлю Товариством необхідної сировини 
та на реалізацію продукції власного виробництва, за умови, що сума таких до-
говорів із одним контрагентом не перевищує сто мільйонів гривень. Вартість 
активів Емітента за даними річної звітності за 2017 рік складає 106875.00 тис. 
грн. Співвідношення сукупної вартості правочинів до вартості активів – 93,57%. 
Загальна кількість голосуючих акцій 24 492, кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах 15 458, кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» 15 458, кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«проти» 0. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством. Голова правління ПрАТ «Дніпровуд» М.В.Ворона.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ «БРIТIШ АВТО 
КЛАБ»

2. Код за ЄДРПОУ 30930046
3. Місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Кирилiвська, 39
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 364-11-52 (044) 364-11-52

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

www.britishautoclub.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «СК «БРIТIШ АВТО КЛАБ» вiд 

02.05.2018р., (Протокол №02/05/2018 вiд 02.05.2018р.), на пiдставi п.7.36 
Статуту та ч.1 ст.54 Закону України «Про акцiонернi товариства», припи-
нено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Волкова Андрiя 

Вiкторовича. Рiшення Наглядової ради не мiстить обґрунтування змiн у 
персональному складi посадових осiб. Особа перебувала на посадi про-
тягом двох рокiв. Особа акцiями Товариства не володiє. Товариство не 
отримувало згоди на розкриття паспортних даних посадової особи. Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «СК «БРIТIШ АВТО КЛАБ» вiд 
02.05.2018р., (Протокол №02/05/2018 вiд 02.05.2018р.), на пiдставi п.7.36 
Статуту та ч.1 ст.54 Закону України «Про акцiонернi товариства», Головою 
Наглядової ради Товариства обрано громадянина Угорщини Пiтера Лова-
са. Рiшення Наглядової ради не мiстить обґрунтування змiн у персональ-
ному складi посадових осiб. Дане рiшення прийнято в порядку, визначено-
му ч.1 ст.54 Закону України «Про акцiонернi товариства», згiдно якого 
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової 
ради. Особа акцiями Товариства не володiє. Посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор, «EMF Capital 
Partners Limited» (м.Лондон), член Наглядової ради ПрАТ «СК «БРIТIШ 
АВТО КЛАБ». Товариство не отримувало згоди на розкриття паспортних 
даних посадової особи. Посадова особа 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 Стрижко Михайло Вячеславович
В.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про 
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПуБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БАНК 
ФАМIЛЬНИЙ»

2. Код за ЄДРПОУ 20042839
3. Місцезнаходження 03039, Київ, проспект 

Голосiївський, б.26а
4. Міжміський код, телефон та факс 0442572014 0442580302
5. Електронна поштова адреса bank@fbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.fbank.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК 

ФАМIЛЬНИЙ» 27.04.2018 (протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв №18/18 
вiд 27.04.2018) надано Банку попередню згоду на вчинення за рiшенням Спо-
стережної ради значних правочинiв з надання банкiвських та iнших фiнансових 
послуг i операцiй з фiнансовими активами Банку у сумах до 200 000 тис.грн. 
включно, якi можуть вчинятися Банком протягом одного року з дати прийняття 
рiшення рiчними загальними зборами акцiонерiв. Гранична сукупна вартiсть 
правочинiв 200 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 381 498 тис.грн.. Спiввiдношення граничної сукупної 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 52.42%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 
20 000 005 496. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за-
гальних зборах: 20 000 005 496. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення: 20 000 005 496, «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. Найменування посади Долженко Ольга Володимирiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД «КАС-
КАД»

2. Код за ЄДРПОУ: 24583118
3. Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 3695007
5. Електронна поштова адреса: kaskad_pat@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: www.kaskad.co.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення 

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Згiдно з прийнятим рiшенням на рiчних загальних зборах ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОСЛIДНО-
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД «КАСКАД» вiд 27.04.2018 р. (Про-
токол № 4 рiчних загальних зборiв ПрАТ «ДЕЗ «КАСКАД» вiд 

27.04.2018 р.) вирiшили попередньо надати згоду Товариства на 
укладення значних правочинiв (кредитних угод, договорiв застави/
iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворотної фiнансової до-
помоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, зберiгання, установчих 
договорiв, внесення грошових коштiв до статутних капiталiв 
iснуючих та/або новостворених господарських товариств, в яких 
Товариство виступатиме засновником/учасником тощо та 
вiдповiдних додаткових угод до таких договорiв), якi будуть укладенi 
Товариством протягом року з моменту проведення цих рiчних за-
гальних зборiв Товариства, на суму не бiльше як 6 000 000,00 
(шiсть мiльйонiв гривень 00 коп.) грн. Уповноважити на пiдписання 
значних правочинiв на суму не бiльше як 6 000 000,00 (шiсть 
мiльйонiв гривень 00 коп.) грн. вiд iменi Товариства Директора То-
вариства або уповноважену ним особу, що дiє на пiдставi 
вiдповiдної довiреностi, та вчиняти всi необхiднi дiї з правом 
пiдпису необхiдних договорiв, документiв для створення та/або 
участi Товариства в iснуючих та/або новостворених господарських 
товариствах. Директор Тишкевич А. О. 

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, 
що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе 
вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства. Директор Тишке-
вич  А. О., 27.04.2018.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД «КАСКАД»
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 «Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО-
ДНIПРО»; 2. Код за ЄДРПОУ: 13626422; 3. Місцезнаходження: 69091 
місто Запоріжжя бульвар Гвардійський, будинок 153; 4. Міжміський код, те-
лефон та факс: 061-220-28-27 0612-32-21-75; 5. Електронна поштова адре-
са: nata.k@astro-dnepr.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://astro-dnepr.com.ua; 7. Вид особливої інформації відповідного до ви-
мог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифіка-
ти фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ 
цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення. 26.04.2018 р. річними Загальними зборами ак-
ціонерів прийнято рішення про: припинення повноважень Голови Наглядо-
вої ради Самсонової Людмили Григорівни (не надала згоду на оприлюднен-
ня паспортних даних). Припинення повноважень посадової особи виконано 
на підставі протоколу №б/н річних Загальних зборів акціонерів АСТ «АСТРО 
- ДНІПРО» від 26.04.2018. Володiє часткою в статутному капіталі емітента 
0,000050%. Володiє 1 акцією емітента. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: з 26.04.2015 по 26.04.2018;припинення повноважень Члена Наглядо-
вої ради Соболєвої Світлани Іванівни (не надала згоду на оприлюднення 
паспортних даних ). Припинення повноважень посадової особи виконано 
на підставі протоколу №б/н річних Загальних зборів акціонерів АСТ «АСТРО 
- ДНІПРО» від 26.04.2018. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,00005%. Володiє 1 акцією емітента. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: з 29.04.2015. по 26.04.2018;обрання на посаду Голови Наглядової 
ради, строком на три роки, з 27.04.2018 Самсонової Людмили Григорівни 
(не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Обрання посадової 
особи виконано на підставі протоколу №б/н річних Загальних зборів АСТ 
«АСТРО - ДНІПРО» від 26.04.2018. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,000050%. Володiє 1 акцією емітента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: член Наглядової ради, голова Наглядової ради. Є 
акціо нером АСТ «АСТРО ДНІПРО», не є представником акціонера або гру-
пи акціонерів, не є незалежним директором. Обрання на посаду Члена На-
глядової ради, строком на три роки, з 27.04.2018 Соболєвої Світлани Іва-
нівни (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Обрання 
посадової особи виконано на підставі протоколу №б/н річних Загальних 
зборів акціонерів АСТ «АСТРО - ДНІПРО» від 26.04.2018. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0,000050%. Володiє 1 акцією емітента. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: фахівець, член наглядової 
ради. Є акціонером АСТ «АСТРО- ДНІПРО», не є представником акціонера 
або групи акціонерів, не є незалежним директором.

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. В.о. Голови правління Тукін С.Б.»

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АГРОМЕХАНІКА»
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 ТОВАРИ-
СТВО «АГРОМЕХАНIКА» 2. Код за ЄДРПОУ-30504333 3. Місцезнахо-
дження -33016, м. Рiвне, вул. Будiвельникiв, буд .3.4.. Міжміський код, те-
лефон та факс -0362 244020.5. Електронна поштова адреса-30504333@
emitent.net.ua.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації-www.agromex.in-ten.
com.7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента.

ІІ.Текст поідомлення 
Дата вчинення дії 30.04.2018 р.Згiдно рiшення загальних зборiв 

акцiонерiв вiд 30.04.2018 року припинено повноваження Голови Ревiзiйної 
комiсiї Максимович Лiлiя Олександрiвна, у зв’язку iз прийняттям та за-
твердженням Нової редакцiї Статуту Товариства . Посадова особа не на-
дала згоди про розкриття паспортних даних. Володiє часткою у Статутно-
му капiталi 19%( 27360,00 грн) .Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає Перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї з 
29.04.2016 р. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 
року припинено повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Бармак Ольга 
Михайлiвна, у зв’язку iз прийняттям та затвердженням Нової редакцiї 
Статуту Товариства . Посадова особа не надала згоди про розкриття пас-
портних даних. Часткою у Статутному капiталi не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Перебувала на посадi 
Члена Ревiзiйної комiсiї з 29.04.2016 р.

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

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

Директор  Бармак О. Р.  30.04.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації  

емітента 

АТ «ПОЛТАВА-БАНК».
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство «Полтава-
банк».

2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
3. Місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.
4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63
5. Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.poltavabank.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відо-
мості про зміну типу акціонерного товариства.

II. Текст повідомлення
Рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на при-

ватне прийнято 14.03.2018 року рiчними загальними зборами акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «Полтава-банк» (протокол № 1 вiд 
14.03.2018 р.), а саме: вiдповiдно до вимог чинного законодавства 
України визначити тип товариства – приватне акцiонерне товариство. 
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну 
особу, що мiстяться в ЄДР - 27 квiтня 2018 року. Повне найменування 
акцiонерного товариства до змiни - Публiчне акцiонерне товариства 
«Полтава-банк». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля 
змiни - Акцiонерне товариство «Полтава-банк». Згiдно Статуту 
Акцiонерного товариства «Полтава-банк» (нова редакцiя): Органiзацiйно-
правова форма Банку - акцiонерне товариство. Тип - приватне акцiонерне 
товариство. Мiсцезнаходження Банку: 36000, мiсто Полтава, вулиця Пи-
липа Орлика, 40-а. 

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 правління ________ В.С. Переверзев  02.05.2018 р. 
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника)  (дата) 
М.П.

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

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ДИКАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ «ПРОМІНЬ», 
00376917, вул. Щорса, 1, смт Диканька, Диканський р-н, Полтав-

ська обл., 38500, (050) 1840-121
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-

ній інформаційній базі даних Комісії: 02.05.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію: 00376917.infosite.com.ua

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394

(044) 4983816 (044) 4983815
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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 

«Спецбуд»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01270641
3. Місцезнаходження емітента: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, 

вул. Островського, 2
4. Міжміський код та телефон: (0532) 59-29-78
5. Електронна поштова адреса емітента: specbud2017@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 01270641.infosite.com.ua 
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента. 

ІІ.Текст повідомлення:
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Спецбуд» 

(протокол № 1 від 27.04.2018 р.) змінено склад посадових осіб АТ:
1. Припинено повноваження Голови Наглядової ради Некрасова 

Леоніда Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних по-
садова особа не надавала). Повноваження припинені за рішенням 
акціонерів у зв’язку закінченням строку на який обирався. Перебував 
на посаді з 18.08.2012 року. Володіє часткою в статутному капіталі 
Товариства у розмірі 49,8021%. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

2. Припинено повноваження члена Наглядової ради Некрасова 
Олександра Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних по-
садова особа не надавала). Повноваження припинені за рішенням 
акціонерів у зв’язку закінченням строку на який обирався. Перебував 
на посаді з 18.08.2012 року. Володіє часткою в статутному капіталі 
Товариства у розмірі 20,5917%. Непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини не має.
3. Припинено повноваження члена Наглядової ради АТ Григор’єва 

Володимира Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних 
посадова особа не надавала). Повноваження припинені за рішенням 
акціонерів у зв’язку закінченням строку на який обирався. Перебував 
на посаді з 18.08.2012 року. Володіє часткою в статутному капіталі 
Товариства у розмірі 0,2288 %. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

4. Обрано строком на три роки членом Наглядової ради (головою 
Наглядової ради призначений протоколом засідання Наглядової ради 
№ 1 від 27.04.2018 р.) Некрасова Леоніда Олександровича (згоди на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). Володіє 
часткою у статутному капіталі Товариства 49,8021 %. Посади, які обі-
ймав протягом останніх п’яти років – голова наглядової ради 
ПАТ «Кремтекс». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

5. Обрано строком на три роки членом Наглядової ради Некрасо-
ва Олександра Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних 
посадова особа не надавала). Володіє часткою у статутному капіталі 
Товариства 20,5917 %. Посади, які обіймав протягом останніх п’яти 
років –голова правління, голова наглядової ради ПАТ «Полтава-
банк». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. 

6. Обрано строком на три роки членом Наглядової ради Григор’єва 
Володимира Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних 
посадова особа не надавала). Володіє часткою у статутному капіталі 
Товариства 0,2288 %. Посади, які обіймав протягом останніх п’яти 
років – майстер, виконроб, заступник голови правління ПрАТ «Спец-
буд». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. 

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-

формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

2. Голова правління  Мисик Сергій Іванович          30.04.2018 р..

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СПЕЦБуД»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЕФЕС УКРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ 00377457
3. Місцезнаходження 83059, мiсто Донецьк, проспект 

Iллiча, будинок 106
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 3932676, (050) 472-02-51, 

(044) 3932674
5. Електронна поштова адреса Irina.Gladkaya-Sachdeva@ua.

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

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

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

II. Текст повідомлення
27 квiтня 2018 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНО-

ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕС УКРАЇНА» (Протокол Загаль-
них зборiв № 27-04/1-2018 вiд 27.04.2018 р.) достроково припинено повно-
важення:

Голови Наглядової ради Ахмета Тугрул Агирбаша, який перебував на 
посадi з 04.12.2015 р. Повноваження припинено на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв акцiонерiв у зв’язку iз пропозицiєю Наглядової ради щодо 
дострокового припинення повноважень членiв Наглядової ради Товари-
ства на цих рiчних Загальних зборах акцiонерiв не чекаючи закiнчення 
термiну дiї повноважень 03.12.2018 року. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних, акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Члена Наглядової ради Мустафи Сусама, який перебував на посадi з 
04.12.2015 р. Повноваження припинено на пiдставi рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв у зв’язку iз пропозицiєю Наглядової ради щодо достроко-

вого припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства на цих 
рiчних Загальних зборах акцiонерiв не чекаючи закiнчення термiну дiї пов-
новажень 03.12.2018 року. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних, акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

27 квiтня 2018 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕС УКРАЇНА» (Протокол Загаль-
них зборiв № 27-04/1-2018 вiд 27.04.2018 р.) на посаду:

Голови Наглядової ради обрано Ахмета Тугрул Агирбаша (особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних), який є представником 
акцiонера - компанiї «Ефес Брюерiз Iнтернешнл Ен.Вi.» (Efes Breweries 
International N.V.). Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. 
Строк на який обрано особу - 3 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади Генеральних директорiв. Непогашеної судимостi, у тому числi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Голову Наглядової ради обрано на 
пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв у зв’язку з надходженням вiд 
зазначеного акцiонера пропозицiї про обрання на посаду Голови Наглядо-
вої Ради Товариства Агирбаша Ахмета Тугрула.

Члена Наглядової ради обрано Мустафу Сусама (особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних), який є представником акцiонера - 
компанiї «Ефес Брюерiз Iнтернешнл Ен.Вi.» (Efes Breweries International 
N.V.). Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Строк на який 
обрано особу - 3 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Ди-
ректор, Доцент Координатор, Податковий директор. Непогашеної 
судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Члена 
Наглядової ради обрано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв у 
зв’язку з надходженням вiд зазначеного акцiонера пропозицiї про обрання 
на посаду Члену Наглядової Ради Товариства Мустафи Сусама.

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

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

М.П. 02.05.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЕФЕС уКРАЇНА»
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ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ  
«БРIТIШ АВТО КЛАБ»

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 ТОВАРИ-
СТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«БРIТIШ АВТО КЛАБ»

2. Код за ЄДРПОУ 30930046
3. Місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Кирилiвська, 39
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 364-11-52 (044) 364-11-52

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

www.britishautoclub.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «БРIТIШ АВТО 

КЛАБ», якi вiдбулись 30.04.2018р.(Протокол №30/04/2018), припинено 
повноваження Ревiзора Товариства Криворучка Григорiя Iвановича у 
зв’язку з закiнченням строку повноважень на який було обрано посадову 
особу. Особа перебувала на посадi протягом трьох рокiв. Особа володiє 
75 000 шт. простих iменних акцiй Товариства, що становить 0,2865% ста-
тутного капiталу. Товариство не отримувало згоди на розкриття паспорт-
них даних посадової особи. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «БРIТIШ АВТО 
КЛАБ», якi вiдбулись 30.04.2018р.(Протокол №30/04/2018), обрано на по-
саду Ревiзора Товариства громадянку України Бiлу Роксолану Василiвну, 
строком повноважень на 3 роки. Рiшення загальних зборiв не мiстить об-
ґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб. Особа акцiями 
Товариства не володiє. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: Начальник вiддiлу юридичного супроводу ПрАТ «СК «БРIТIШ 
АВТО КЛАБ». Товариство не отримувало згоди на розкриття паспортних 
даних посадової особи. Посадова особа 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 згід-
но із законодавством. 
2. Найменування посади Стрижко Михайло Вячеславович
В.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПОЛТАВАСОРТНАСІННєОВОч»
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 

«Полтавасортнасіннєовоч»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00490725
3. Місцезнаходження емітента: 36008, м. Полтава, вул. Комарова, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 67-91-63
5. Електронна поштова адреса: sort.poltava1@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: nasinnyapoltava.ucoz.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента. 

ІІ.Текст повідомлення:
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Полтавасорт-

насіннєовоч» (протокол № 1 від 27.04.2018 р.) змінено склад посадових 
осіб АТ:

1. Припинено повноваження Голови Наглядової ради Пашкіної Ірини 
Юріївни (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не нада-
вала). Повноваження припинені у зв’язку закінченням строку на який 
обиралася. Перебувала на посаді з 20.04.2015 року. Володіє часткою в 
статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0143 %. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Припинено повноваження члена Наглядової ради Діденко Ніни Іва-
нівни (згоди на розкриття паспортних Повноваження припинені у зв’язку 
закінченням строку на який обиралася. Перебувала на посаді з 
20.04.2015 року. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства у роз-
мірі 0,0143 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

3. Припинено повноваження члена Наглядової ради Жага Ганни Фе-
дорівни (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не нада-
вала). Повноваження припинені у зв’язку закінченням строку на який 
обиралася. Перебувала на посаді з 20.04.2015 року. Володіє часткою в 
статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0359 %. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

4. Припинено повноваження Ревізора Кабаченко Лідії Дмитрівни (зго-
ди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). Повно-
важення припинені у зв’язку закінченням строку на який обиралася. Пе-
ребувала на посаді з 20.04.2015 року. Володіє часткою в статутному 
капіталі Товариства у розмірі 0,0143 %. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої при-
пинено, на дану посаду нікого не призначено.

5. Обрано строком на три роки членом Наглядової ради (головою На-
глядової ради призначений протоколом засідання Наглядової ради № 1 
від 27.04.2018 р.) Пашкіну Ірину Юріївну (згоди на розкриття паспортних 
даних посадова особа не надавала). Володіє часткою у статутному капі-
талі Товариства 0,0143 %. Посади, які обіймала протягом останніх п’яти 
років – завідувача магазину ПрАТ «Полтавасортнасіннєовоч». Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

6. Обрано строком на три роки членом Наглядової ради Жагу Ганну 
Федорівну (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не на-
давала). Володіє часткою у статутному капіталі Товариства 0,0359 %. 
Посади, які обіймала протягом останніх п’яти років – продавця магазину 
ПрАТ «Полтавасортнасіннєовоч». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

7. Обрано строком на три роки членом Наглядової ради Горбанос 
Людмилу Михайлівну (згоди на розкриття паспортних даних посадова 
особа не надавала). Володіє часткою у статутному капіталі Товариства 
0,0143 %. Посади, які обіймала протягом останніх п’яти років – продавця 
кіоску ПрАТ «Полтавасортнасіннєовоч». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-

формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

2. Генеральний директор  Жученко Сергій Леонідович   
27.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«НАШЕ РАДIО»
Річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НАШЕ РАДIО», 23530551, вул. Отто Шмiдта, 6, м. Київ, 
р-н  Шевченкiвський, 04107, (044)483-22-22

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 02.05.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://radioclub.ua/radio/nashe/richna-informaciya-emitenta-
cinnih-paperiv-prat-na

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394

(044) 4983816 (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СПЕЦБуД»

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 

«Спецбуд»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01270641
3. Місцезнаходження емітента: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, 

вул. Островського, 2
4. Міжміський код та телефон: (0532) 59-29-78
5. Електронна поштова адреса емітента: specbud2017@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 01270641.infosite.com.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

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

Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 27.04.2018р.) 
попередньо схвалено значні правочини, які можуть вчинятися 
ПрАТ «Спецбуд» у ході поточної господарської діяльності протягом не 
бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме:

- предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг, продаж товарів, 
що виробляються Товариством, надання поруки банківським установам 
за зобов’язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання май-
на Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, 
наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та 
акредитивів, гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - 
не більше еквіваленту 500 000 (п’ятсот тисяч) доларів США на дату вчи-
нення правочину.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 801,4 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсот ках) – 1622,16 %.

Загальна кількість голосуючих акцій – 61 534 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах – 61 534 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня – 61 534 шт. (що складає 100 % голосiв акцiонерiв вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента). 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення - 0 шт.(що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй емiтента).

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-

формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

2. Голова правління  Мисик Сіргій Іванович 27.04.2018 р.

ПуБЛІчНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ОСОКОР»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
про емітента ПАТ «Осокор»

Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Осокор»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

03360911

Місцезнаходження емітента м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г, 
02081

Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(044) 550-3259, 550-3259

Електронна поштова адреса 
емітента

іnfo@osokor.kіev.ua

Вид особливої інформації зміна складу посадових осіб
Дата вчинення дії 27.04.2018
Дата розміщення у стрічці новин 30.04.2018

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (Протокол 
№ 27-04/18 від 27.04.2018 року) 

припинено повноваження (в зв’язку із закінченням терміну) та 
обрано терміном до наступних загальних зборів:

Голова Наглядової ради - Розпутенко Тарас Іванович* (паспорт 
СН  763277 Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, частка у СК – 0%), 
строк перебування на посаді – 1 р. 

Член Наглядової ради - Басенко Валерій Олександрович* (паспорт 
СН 409457, Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, частка у СК – 0%), 
строк перебування – 1 р.

Член Наглядової ради - Садова Катерина Миколаївна* (паспорт 
МЕ 737477 Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, частка у СК – 
0%), строк перебування – 1 р.

Член Наглядової ради - Пиль Галина Петрівна* (паспорт МЕ 431182 
Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві, частка у СК – 0%), строк пере-
бування – 1 р.

Член Наглядової ради - Мельник Анна Вікторівна* (паспорт 
СО 644653Московським РУГУ МВС України в м. Києві, частка у СК – 0%), 
строк перебування – 1 р.

Голова Ревізійної комісії - Головченко Роман євгенійович* (паспорт 
ТТ 262919 Дарницьким РВ ГУДМС України в м. Києві, частка у СК – 0%), 
строк перебування на посаді – 2 р. 

Член Ревізійної комісії - Матюх Ігор Вікторович* (ЕВ 117882Ленін-
ським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській обл., 
частка у СК – 0%), строк перебування на посаді – 2 р.

________________
* Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи поса-

дові злочини.
Посадова особа підтверджує достовірність інформації: Голова прав-

ління Гліган Михайло Петрович

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПуБЛІчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦуКРОКОМБIНАТ 
«КРАСНИЙ».

2. Код за ЄДРПОУ – 00372629.
3. Місцезнаходження - 17584 , чернігівська область, Прилуць-

кий р-н, смт. Линовиця, вул. Заводська, 4.
4. Міжміський код, телефон та факс - (04637) 6-91-95, (04637) 6-92-18.
5. Електронна поштова адреса - sahzavod@gmail.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - https://smida.gov.ua/site/00372629/.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення - Прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

значних правочинів: 27.04.2018 року; Найменування уповноваженого орга-
ну, що його прийняв: Загальні збори акціонерів Товариства; Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: - одержання Това-
риством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – 
яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах; - переда-
ча майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання 

інших договорів; - забезпечення виконання зобов’язань, в т.ч. за догово-
ром поруки, Товариства та/або будь – яких третіх осіб; - купівля – продаж 
майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або пере-
ведення боргу, оренда, та лізинг майна; - інші правочини, які пов’язані з ді-
яльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін; Ринкова вар-
тість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на 
дату прийняття рішення: зазначається у разі прийняття рішення про на-
дання згоди на вчинення значних правочинів; Гранична сукупність вартості 
правочинів: 207 572 тис. грн.; Вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 207 572 тис. грн.; Співвідношення гранич-
ної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 100%; Загальна кіль-
кість голосуючих акцій: 17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто сім) штук; 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах: 16 975 (шістнадцять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять) штук; Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 16 975 
(шістнадцять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять) штук; Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 штук.

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

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

2. Директор  Прозор Сергiй Михайлович
  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 

03.05.2018
 (дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

І.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»
2. Код за ЄДРПОУ: 24511691 
3. Місцезнаходження: 69008 м.Запоріжжя, Південне шосе, 72
4. Міжміський код, телефон та факс: (061)2132640, (061)2132642 
5. Електронна поштова адреса: zsteelag@emitent.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: zsteelag.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів 27 квітня 2018 року (про-
токол річних Загальних зборів акціонерів № 1 від 27.04.2018р.) Черняв-
ська Олена Павлівна звільнена з посади члена Ревізійної комісії з 27 квіт-
ня 2018 року. Рішення прийнято відповідно до п.1 ст.73 Закона України 
«Про акціонерні товариства» та п.8.1 ст.8 Статуту ПРАТ «ЗАПОРІЖ-
СТАЛЬ-АГ». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. На посаду замість звільненої 
особи нікого не обрано.

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів 27 квітня 2018 року (про-
токол річних Загальних зборів акціонерів № 1 від 27.04.2018р.) Вахненко 
Ганна Віталіївна звільнена з посади Голови Ревізійної комісії з 27 квітня 
2018 року. Рішення прийнято відповідно до п.1 ст.73 Закона України «Про 
акціонерні товариства» та п.8.1 ст.8 Статуту ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ». 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. На посаду замість звільненої особи нікого не 
обрано.

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів 27 квітня 2018 року (про-
токол річних Загальних зборів акціонерів № 1 від 27.04.2018р.) Шиханов 
Олександр Юрійович звільнений з посади члена Ревізійної комісії з 
27 квітня 2018 року. Рішення прийнято відповідно до п.1 ст.73 Закона 
України «Про акціонерні товариства» та п.8.1 ст.8 Статуту 
ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ». Посадова особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На по-
саду замість звільненої особи нікого не обрано.

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів 27 квітня 2018 року (про-
токол річних Загальних зборів акціонерів № 1 від 27.04.2018р.) Букреєв 
Олександр Вадимович звільнений з посади члена Ревізійної комісії з 
27 квітня 2018 року. Рішення прийнято відповідно до п.1 ст.73 Закона 
України «Про акціонерні товариства» та п.8.1 ст.8 Статуту 
ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ». Посадова особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду 
замість звільненої особи нікого не обрано.

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

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

2. Директор ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»  О.Г. Козаченко 02.05.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації . I. Загальні ві-
домості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АРКСI».2. Код за ЄДРПОУ: 14307512. 3. Місцезнахо-
дження: 08154, м. Боярка Києво-Святошинського району Київської областi, 
вул. Соборностi, 36. 4. Міжміський код, телефон та факс: 0445029419 
0445012022 . 5. Електронна поштова адреса ArksiPobyt@emitent.net.ua. 6. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: http://www.arksi.pat.ua/. 7. Вид особливої інформації: 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення 
Рiшення прийняті Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АРКСI» (Протокол № 27/04/2018 вiд 27 квiтня 2018 року). 
Посадова особа, Баранов Костянтин Миколайович, який займав посаду голо-
ви Правлiння з 09.09.2016 року до 27.04.2018року, припинив повноваження. 
Частка в статутному капiталi Емiтента 48,31656%; непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних. Посадова особа, Андросюк Володимир 
Дем'янович, який займав посаду члена Правлiння з 09.09.2016 року до 
27.04.2018року, припинив повноваження. Частка в статутному капiталi 
Емiтента 0 %; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа, Акименко Володимир Володимирович, який займав посаду 
члена Правлiння з 09.09.2016 року до 27.04.2018року, припинив повноважен-
ня. Частка в статутному капiталi Емiтента 0 %; непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних. Посадова особа, Мирошнiков Володимир 
Олександрович, який займав посаду члена Правлiння з 09.09.2016 року до 
27.04.2018року, припинив повноваження. Частка в статутному капiталi 
Емiтента 0 %; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа, Гребенюк Сергiй Юрiйович, який займав посаду члена 
Правлiння з 09.09.2016 року до 27.04.2018року, припинив повноваження. 
Частка в статутному капiталi Емiтента 0 %; непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних. На посаду голови Наглядової ради Това-
риства на 3 роки, обрана Михайлова Оксана Юрiївна, яка протягом останнiх 
п’яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: головний бухгалтер ПрАТ «Арксi». 
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. Михайлова О.Ю. не є акцiонером, не є незалеж-
ним директором, є представником акцiонера Гурченко Ганни Григорiвни, 
надалi – Акцiонер. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках), якою володiє Акцiонер в 
статутному капiталi Товариства 0,008258%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини Акцiонер не має. Акцiонер не надав згоди на 
розкриття паспортних даних. На посаду голови Правiлiння Товариства на 
3 роки, обраний Баранов Костянтин Миколайович, який протягом останнiх 
п’яти рокiв обiймав наступнi iншi посади: ПрАТ «IСКРА.», голова Правлiння. 
Частка в статутному капiталi Емiтента 48,31656%; непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На посаду члена Правiлiння Товари-
ства на 3 роки, обраний Андросюк Володимир Дем'янович, який протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi iншi посади: ПрАТ «IСКРА.», член 
Правлiння. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду члена Правiлiння Товари-
ства на 3 роки, обраний Акименко Володимир Володимирович, який протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi iншi посади: ПрАТ «IСКРА.», член 
Правлiння. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. III. Підпис. Особа, зазначена нижче, 
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правлiння Ба-
ранов Костянтин Миколайович .

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

ПрАТ «Дніпровуд»
1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Дніпровуд». 2.Код за ЄДРПОУ : 31030962. 3.Місцезнаходження : 13300, 
Житомирська обл. м.Бердичів, вул. Піонтковського,2А. 4.Міжміський код, 
телефон та факс: (04143) 4-53-42; 4-53-42. 5. Електронна поштова адре-
са: sveta@dnіprowood.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: www.dnіprowood.com. 
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про надан-
ня згоди на вчинення значних правочинів.

Загальними зборами акціонерів від 24.04.2018 р. прийняті наступні рі-
шення: 

1.Погодити питання укладення Товариством із ПАТ АБ «ПРИВАТБАНК» 
кредитного договору на наступних умовах: сума кредиту: 1 000 000 (один 
мільйон) євро; - цільове призначення: для поповнення обігових коштів; - 
відсоткова ставка за користування кредитом: не більше 8 (вісім) % річних; 

строк користування кредитом: 36 місяців. 
2. Погодити питання укладення Товариством із ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

договору іпотеки в забезпечення грошових зобов’язань Товариства перед 
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за кредитним договором.

3. Надати повноваження Голові правління Товариства Вороні Михайлу 
Володимировичу на підписання необхідних документів для оформлення 
кредиту із ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Вартість активів Емітента за даними 
річної звітності за 2017 рік складає 106875.00 тис. грн. Співвідношення су-
купної вартості правочинів до вартості активів – 30%.

Загальна кількість голосуючих акцій 24 492, кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах 15 458, кількість голосую-
чих акцій, що проголосували «за» 15 458, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» 0.

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

Голова правління ПрАТ «Дніпровуд»  М.В.Ворона.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВуД»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації. 
I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТ-

НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ АВТО-
ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИєМСТВО 1010». 2. Код за ЄДРПОУ: 
19414617. 3. ісцезнаходження: 07353, Київська ВИШГОРОДСЬКИЙ район, 
СЕЛО СТАРI ПЕТРIВЦI, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, БУДИНОК 9. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: 0459644590 0459644590. 5. Електронна поштова 
адреса: katp1010@ukr.net. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: 19414617.
infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення Рiшення прийняте за-
гальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИєМСТВО 1010» (Про-
токол №30042018 вiд 30.04.2018 року). Посадова особа, Гринюк Денис 
Олегович, який займав посаду Ревiзора з 19.07.2011.2011 року до 
30.04.2018 року, припинив повноваження. Частка в статутному капiталi 
Емiтента 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних. Вiдповiдно Рiшення, прийнятого загальними зборами акцiонерiв 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНС-
ПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 1010» (Протокол №30042018 вiд 30.04.2018 
року), на посаду Ревiзора обрання не здiйснювалось. Посадова особа, 
Карпов Володимир Миколайович, який займав посаду Голови Наглядової 
Ради з 19.07.2011.2011 року до 30.04.2018 року, припинив повноваження. 
Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа, Стрелковський 
В'ячеслав Борисович, який займав посаду Члена Наглядової Ради з 

19.07.2011.2011 року до 30.04.2018 року, припинив повноваження. Частка 
в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних. На посаду Члена наглядової ради Товариства 
на 3 роки, обраний Стрелковський В'ячеслав Борисович, який протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi iншi посади: Директор 
ТОВ «ДIТРЕЙД», директор. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; не-
погашеної 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 
Приватне пiдприємство «Агроспецпродукт», код за ЄДРПОУ: 32670174, 
надалi – Акцiонер. Iнформацiї про Акцiонера: Розмiр пакета акцiй (у 
вiдсотках), якою володiє Акцiонер в статутному капiталi Товариства (у 
вiдсотках) 42,171604% . На посаду Члена наглядової ради Товариства на 
3 роки, обраний Карпов Володимир Миколайович, який протягом останнiх 
п’яти рокiв обiймав наступнi iншi посади: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Л К О», генеральний директор; ТОВ «ЛКО ГРУП», 
генеральний директор. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена по-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не є 
акцiонером. Не є незалежним директором. Є представником акцiонера То-
вариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЛКО» , код за ЄДРПОУ: 
33237188, надалi – Акцiонер. Iнформацiї про Акцiонера: Розмiр пакета 
акцiй (у вiдсотках), якою володiє Акцiонер в статутному капiталi Товари-
ства (у вiдсотках) 57,697796% . III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-
знає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади: Директор ДАНИЛЬЧУК МИКОЛА IВАНОВИЧ

Повідомлення про виникнення особливої інформації. I. Загальні ві-
домості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IСКРА.».2. Код за ЄДРПОУ: 
14314512 3. Місцезнаходження: 08154, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, м. Боярка , вул. Соборностi, будинок 36. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: 0445029419 0445012022. 5. Електронна поштова 
адреса: mmm-oksana@ukr.net. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: www.iskra.
pat.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента. II. Текст повідомлення Рiшення прийняті Наглядовою ра-
дою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IСКРА.» (Протокол 
№ 27/04/2018 вiд 27 квiтня 2018 року). На посаду голови Наглядової ради 
Товариства на 3 роки, обрана Михайлова Оксана Юрiївна, яка протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: головний бухгалтер ПрАТ 
«Арксi». Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Михайлова О.Ю. не є акцiонером, 
не є незалежним директором, є представником акцiонера Стадник Нiни 
Олександрiвни, надалi – Акцiонер. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках), якою 
володiє Акцiонер в статутному капiталi Товариства 0,070604 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини Акцiонер не має. Акцiонер не на-
дав згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа, Баранов Костян-
тин Миколайович, який займав посаду голови Правлiння з з 28.04.2015 року 
до 27.04.2018 року, припинив повноваження. Частка в статутному капiталi 
Емiтента 26.63372%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-

ни не має. Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Посадова особа, Андросюк Володимир Дем'янович, який займав 
посаду члена Правлiння з з 28.04.2015 року до 27.04.2018року, припинив по-
вноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 0.0706 %; непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова осо-
ба не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа, Акименко 
Володимир Володимирович, який займав посаду члена Правлiння з з 
28.04.2015 року до 27.04.2018року, припинив повноваження. Частка в ста-
тутному капiталi Емiтента 0.0706 %; непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних. На посаду голови Правiлiння Товариства на 3 роки, 
обраний Баранов Костянтин Миколайович, який протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймав наступнi iншi посади: ПрАТ «АРКСI», голова Правлiння. Частка 
в статутному капiталi Емiтента 26.63372%; непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На посаду члена Правiлiння Товари-
ства на 3 роки, обраний Андросюк Володимир Дем'янович, який протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi iншi посади: ПрАТ «АРКСI», член 
Правлiння. Частка в статутному капiталi Емiтента 0.0706 %; непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду члена 
Правiлiння Товариства на 3 роки, обраний Акименко Володимир Володими-
рович, який протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi iншi посади: 
ПрАТ «АРКСI», член Правлiння. Частка в статутному капiталi Емiтента 
0.0706 %; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Голова правлiння Баранов Костянтин Миколайович . 

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

емітента
1. Загальні відомості: 

1. Повне найменування емітента : ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ» 

2. код за ЄДРОУ : 32708946
3. місцезнаходження: 08141, Київська область, Києво-Святошинський 

район, с. Святопетрівське, вул. Зоряна, 20.
4. Міжміський код, телефон: (044 ) 496-31-59, (044) 494-31-11
5. Електронна поштова адреса: shevchuk.a@sk-liberty.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації- http://liberti.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надан-

ня згоди на вчинення значних правочинів.
2. Текст повідомлення:

На засіданні чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова ком-
панія «Ліберті» (Протокол вiд 27.04.2018 р.) було прийнято рішення попере-

дньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо 
схвалити договори купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики 
на суму (сукупну граничну вартість) не більше 1 500 тис. грн., що можуть 
бути укладені ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» за рішенням Голови прав-
ління ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» до дати наступних річних загаль-
них зборів акціонерів, але не пізніше 27 квітня 2019р. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності – 245 176 тис. грн.; 
співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 
0,6%. Загальна кількість голосуючих акцій – 10 000 штук , кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 10 000 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 10 000 штук, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0 штук. 

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

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

2. Голова правління   Діденко Сергій Олександрович
   М.П.    02.05.2018 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

“уНIВЕРМАГ “ЛуЦЬК”
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство "УНIВЕРМАГ "ЛУЦЬК"
2. Код за ЄДРПОУ 01557325
3. Місцезнаходження 43025, Луцьк, проспект Волi, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (0332) 78-48-18 (0332) 78-48-18
5. Електронна поштова адреса info@01557325.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://01557325.pat.ua

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

II. Текст повідомлення
На загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «УНIВЕРМАГ «ЛУЦЬК», якi 

вiдбулися 28.04.2018 року (Протокол №28/04/2018) прийнято рiшення про 
надання попередньої згоди на вчинення господарських значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 29 квiтня 2018 
року по 28 квiтня 2019 року включно, якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг, що можуть бути предметом даних господарських правочинiв, 
бiльше 25% та 50% вартостi активiв Товариства за даними рiчної 
фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме:

- правочини з вiдчуження Товариством виробленої продукцiї, надання 
Товариством послуг, виконання Товариством робiт.

- правочини з розпорядження (вiдчуження чи передача в користуван-
ня) основними фондами Товариства, якi вiдносяться до об’єктiв нерухо-
мого майна, придбання Товариством об’єктiв нерухомого майна.

- правочини з розпорядження (вiдчуження чи передача в користуван-
ня) основними фондами Товариства, якi не вiдносяться до об’єктiв неру-
хомого майна, придбання Товариством таких основних фондiв.

- правочини з придбання Товариством оборотних засобiв, включаючи 
паливо, матерiали, енергоресурси, товари та iнше майно.

- правочини, направленi на отримання Товариством грошових коштiв 
(договори позики, кредитнi договори).

- правочини щодо забезпечення виконання Товариством чи iншими 
особами своїх зобов’язань (договори застави, iпотеки, поруки).

- правочини щодо передачi Товариством третiм особам своїх прав та 
обов’язкiв за укладеними договорами (договори переведення боргу, 
вiдступлення права вимоги).

- правочини з розмiщення Товариством коштiв на депозитах в банках. 
- правочини з придбання та вiдчуження Товариством цiнних паперiв.
- правочини, направленi на забезпечення участi Товариства у статут-

них капiталах iнших суб’єктiв господарської дiяльностi, у тому числi 
здiйснення внескiв до статутних капiталiв iнших господарських това-
риств.

Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняють-
ся у вiдповiдностi до статуту Товариства та дiючого законодавства, їх 
вчинення (укладення договорiв в кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля 
пiдтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Вартiсть активiв емiтента 157 360,1 тис. грн.
Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв 100 000 тис. грн.
Спiввiдношення 63,55%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 218 137
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних 

зборах: 218 137
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 

рiшення: 218 137
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти»: 0.
Додатковi критерiї для вiднесенням правочину до значного, що не 

передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.
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 Шокало Вiктор Володимирович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

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

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЦЕНТР-
ЕЛЕВАТОРМЛИНБуД"

2. Код за ЄДРПОУ 01354680
3. Місцезнаходження 01030, Київ, бульвар Тараса Шевчен-

ка, 34-Б
4. Міжміський код, телефон та 
факс

380445373777 380445373777

5. Електронна поштова адреса cemb@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://tsentrelevatormlynbud.prat.in.ua

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

II. Текст повідомлення
На загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД», 

якi вiдбулися 30.04.2018 року (Протокол №30/04/2018) прийнято рiшення 
про надання попередньої згоди на вчинення господарських значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 01 травня 2018 
року по 30 квiтня 2019 року включно, якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг, що можуть бути предметом даних господарських правочинiв, 
бiльше 25% та 50% вартостi активiв Товариства за даними рiчної 
фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме: 

- правочини з вiдчуження Товариством виробленої продукцiї, надання 
Товариством послуг, виконання Товариством робiт. 

- правочини з розпорядження (вiдчуження чи передача в користуван-
ня) основними фондами Товариства, якi вiдносяться до об’єктiв нерухо-
мого майна, придбання Товариством об’єктiв нерухомого майна. 

- правочини з розпорядження (вiдчуження чи передача в користуван-
ня) основними фондами Товариства, якi не вiдносяться до об’єктiв неру-
хомого майна, придбання Товариством таких основних фондiв. 

- правочини з придбання Товариством оборотних засобiв, включаючи 
паливо, матерiали, енергоресурси, товари та iнше майно. 

- правочини, направленi на отримання Товариством грошових коштiв 
(договори позики, кредитнi договори). 

- правочини щодо забезпечення виконання Товариством чи iншими 
особами своїх зобов’язань (договори застави, iпотеки, поруки). 

- правочини щодо передачi Товариством третiм особам своїх прав та 
обов’язкiв за укладеними договорами (договори переведення боргу, 
вiдступлення права вимоги).

- правочини з розмiщення Товариством коштiв на депозитах в банках. 
- правочини з придбання та вiдчуження Товариством цiнних паперiв. 
- правочини, направленi на забезпечення участi Товариства у статут-

них капiталах iнших суб’єктiв господарської дiяльностi, у тому числi 
здiйснення внескiв до статутних капiталiв iнших господарських това-
риств. 

Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняють-
ся у вiдповiдностi до статуту Товариства та дiючого законодавства, їх 
вчинення (укладення договорiв в кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля 
пiдтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Вартiсть активiв емiтента 24 268,4 тис.грн. 
Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв 100 000 тис. грн. 
Спiввiдношення 412,06% 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 9 497 600. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних 

зборах: 9 497 600. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 

рiшення: 9 497 600. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 0. 
Додатковi критерiї для вiднесенням правочину до значного, що не 

передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.
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 Кунгiн Олексiй Вiкторович
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«уКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРуПА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «уКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРуПА»;

2. Код за ЄДРПОУ: 14285934;
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, Саксаганського, 77;
4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 278 64 81, (44) 278 64 81;
5. Електронна поштова адреса: vitruk@ufg.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ufg.com.ua/modules.php?op=
modload&name=AStatic&file=index&sid=299

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або ін-
формації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«Українська фінансова група» (далі - Товариство), що відбулись 
24.04.2018, прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів. Характер правочинів, що можуть вчинятися відповід-
но до цього рішення: правочини, пов’язані з фінансово-господарською 
 діяльністю Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів: 
115 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності: 240 991 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності (у відсотках): 47,71962 %. Загальна кількість го-
лосуючих акцій: 2 875 447 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстро-
вані для участі у Загальних зборах акціонерів: 2 874 680 штук. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 2 874 680 
штук. Проголосували «проти» прийняття рішення: 0 голосуючих акцій.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правління

______________
(підпис)

О.А. Татуріна

02.05.2018

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 «КВАЗАР»
2. Код за ЄДРПОУ 14314038
3. Місцезнаходження 04136, мiсто Київ , Пiвнiчно - Си-

рецька, 3
4. Міжміський код, телефон та 

факс
044 205 34 12 044 205 34 05

5. Електронна поштова адреса Pivchuk_T@kvazar.com
6. Адреса сторінки в мережі 

Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://www.kvazar.com/index.
php?option=com_content&task=view&
id=180&Itemid=250

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2018 року обрано/

переобрано Монакова Сергiя Владленовича, членом Наглядової ради, пас-
порт серiя МЕ№ 971657 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в 
м. Києвi, 03.12.2009р., який володiє розмiр пакета акцiй 6,14 % в статутному 
капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi 
на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Є представ-
ником акцiонера КМ СЕК'ЮР КОРП. Вiдсутня непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протя-
гом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Голови Наглядової ради.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2018 року обрано/
переобрано Дмитерчука Богдана Петровича, членом Наглядової ради, 
паспорт серiя СН №580971, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України 
в м. Києвi 16.09.1997р., який володiє 0,015 % розмiр пакета акцiй в ста-
тутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб 
здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». 
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк 
обрання три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена 
Наглядової ради.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2018 року обрано/
переобрано Золотухiна Валерiя Тихоновича, членом Наглядової ради, пас-
порт серiя СН №798584, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
02.04.1998р., який володiє 0,28 % пакет акцiй в статутному капiталi емiтента. 
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 
Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обраннятри роки. Протя-
гом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2018 року обрано/
переобрано Юденко Олександра Дмитровича, членом Наглядової ради. 
Не має згоди на розкриття паспортних данних. Який володiє 0 % часткою 
в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових 
осiб здiйсненi на пiдставi с. 33 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства». Є представником акцiонера Монакова Сергiя Владленовича. 
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк 
обраннятри роки. Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посаду члена На-
глядової ради, директор департаменту «Солар АА» ПАТ «Квазар».

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2018 року обрано 
Банiта Вiктора Андрiйовича, членом Наглядової ради, паспорт серiя 
СН №654871 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 
18.12.1997р, 0,003049% часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у 
персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону 
України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з дати ен. Протя-
гом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Директора департаменту вироб-
ництва пластин, директор ДП «Квазар - 4».

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2018 року обрано/
переобрано Берiнгова Сергiя Борисовича, членом Наглядової ради, пас-
порт серiя СО №243377 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в 
м. Києвi 19.10.1999р., який володiє 11,87 % пакетом акцiй в статутному 
капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi 
на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня 
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк Строк 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 26.04.1996р.

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  Янiцький Василь Костянтинович
Голова правлiння  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
   М.П.   02.05.2018р. (дата)

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

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МОНАСТИРИСЬКЕ ЗАВОДО-
уПРАВЛІННЯ БуДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» 2. Код за 
ЄДРПОУ – 00291575. 3. Місцезнаходження – 48300, Тернопiльська обл., 
Монастириський р-н, м. Монастирська, вул. Січових Стрільців, 44. 4. Між-
міський код, телефон та факс – (03555)2-14-41, 2-15-14. 5. Електронна 
поштова адреса: monqus@.ukrpost.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: monastyriskezubm.kiev.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про 
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів.

ІІ. Текст повідомлення
30 квітня 2018р. на чергових загальних зборах акціонерів прийняте рі-

шення (протокол від 30.04.2018) про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення, характер правочи-
нів - відчуження будь-якого рухомого чи нерухомого майна (в т.ч. шляхом 
застави, продажу, обміну, дарування та ін.), оренди, купівлі-продажу, по-
ручительства по зобов'язаннях третіх осіб (в т.ч. майнового), кредитних 
договорів, договорів про надання банківської гарантії, про відкриття акре-
дитивів з банківськими установами і т.п., на умовах, визначених самостій-
но, на власний розсуд. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 
1 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 1815 тис. грн. Спiвiдношення граничної сукупної 
вартостi правочинiв до вартостi активiв - 55,10%. Загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй - 13053, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах - 10853, кiлькiсть голосуючих акцiй, що прого-
лосували «за» прийняття рiшення - 10853, кiлькiсть голосуючих акцiй , 
що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0.

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

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

Директор  І П. Мацала 
    (підпис)

30.04.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПуБЛIчНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "БАНК 
ФАМIЛЬНИЙ"

2. Код за ЄДРПОУ 20042839
3. Місцезнаходження 03039, м.Київ, пр-т Голосiївський, 

б.26а
4. Міжміський код, телефон та факс 0442572014 0442580302
5. Електронна поштова адреса bank@fbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.fbank.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК ФАМIЛЬНИЙ» 

вiд 27.04.2018 (протокол №18/18 вiд 27.04.2018) у вiдповiдностi до вимог 
дiючого законодавства України обрано на посаду члена Спостережної 
ради Табачнiкова Олександра Юхимовича, термiн обрання три роки. По-
садова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини. Посадова особа не надає згоди на розголошення паспортних даних, 
акцiями емiтента не володiє. Останнi п'ять рокiв посадова особа займала 
посади Голови, члена Спостережної ради ПАТ «Банк Фамiльний», а також 
професора кафедри загальної i медичної психологiї та педагогiки 
Нацiонального медичного унiверситету iм. О.О.Богомольця, професора 
кафедри психiатрiї, психотерапiї, медичної психологiї i наркологiї ФIПО До-
нецького нацiонального медичного унiверситету iм.М.Горького. Посадова 
особа є представником акцiонера Комiссарука Б.I..

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК 
ФАМIЛЬНИЙ» вiд 27.04.18 (протокол №18/18 вiд 27.04.18), припинено по-
вноваження члена Спостережної ради Блантера Михайла Борисовича у 
вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства України. У посадової особи 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями 
емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа 
не надала, перебувала на посадi члена Спостережної ради з 28.04.2017.

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК 
ФАМIЛЬНИЙ» вiд 27.04.18 (протокол №18/18 вiд 27.04.18) , припинено по-
вноваження члена Спостережної ради Комiссарука Михайла Борисовича 
у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства України. У посадової осо-
би непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, 
акцiями емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних поса-
дова особа не надала, перебувала на посадi члена Спостережної ради з 
28.04.2017.

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК 
ФАМIЛЬНИЙ» вiд 27.04.18 (протокол №18/18 вiд 27.04.18) , припинено по-
вноваження члена Спостережної ради Близнюченко Вячеслава 
Валерiйовича у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства України. У 
посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочи-
ни не має, акцiями емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних 
даних посадова особа не надала, перебувала на посадi з 28.04.2017.

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК 
ФАМIЛЬНИЙ» вiд 27.04.18 (протокол №18/18 вiд 27.04.18) , припинено по-
вноваження члена Спостережної ради Iртлача Михайла Олександровича 
у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства України. У посадової осо-
би непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, 
акцiями емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних поса-
дова особа не надала, перебувала на посадi з 28.04.2017.

Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «БАНК ФАМIЛЬНИЙ» вiд 
27.04.2018 (протокол №18/18 вiд 27.04.2018) у вiдповiдностi до вимог 
дiючого законодавства України обрано на посаду члена Спостережної 
ради Комiссарука Михайла Борисовича, термiн обрання три роки. Посадо-

ва особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, 
акцiями емiтента не володiє. Посадова особа не надає згоди на розголо-
шення паспортних даних. Останнi п'ять рокiв посадова особа займала по-
сади Голови, члена Спостережної ради ПАТ «Банк Фамiльний», Голови 
Наглядової ради, Голови ТОВ «Укрнет», члена Правлiння IНТЕРНЕТ 
АСОЦIАЦIЇ УКРАЇНИ, директора SINOPTIK LIMITED (Британськi Вiргiнськi 
Острови). Посадова особа є представником акцiонера CRISTELA 
LIMITED.

Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «БАНК ФАМIЛЬНИЙ» вiд 
28.04.2017 (протокол №17/17 вiд 28.04.2017) у вiдповiдностi до вимог 
дiючого законодавства України обрано на посаду члена Спостережної 
ради Близнюченко Вячеслава Валерiйовича, термiн обрання три роки. По-
садова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини, акцiями емiтента не володiє. Посадова особа не надає згоди на роз-
голошення паспортних даних. Останнi п'ять рокiв посадова особа займала 
посади члена Спостережної ради ПАТ «Банк Фамiльний», в.о.генерального 
директора, начальник юридичного вiддiлу ТОВ «Укрнет». Посадова особа 
є представником акцiонера Грач О.В..

Рiшенням чергових рiчних загальних зборiв ПАТ «БАНК ФАМIЛЬНИЙ» 
вiд 27.04.2018 (протокол №18/18 вiд 27.04.2018) у вiдповiдностi до вимог 
дiючого законодавства України обрано на посаду члена Спостережної ради 
Iртлача Михайла Олександровича, термiн обрання три роки. Посадова осо-
ба не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями 
емiтента не володiє. Посадова особа не надає згоди на розголошення пас-
портних даних. Останнi п'ять рокiв посадова особа займала посади члена 
Спостережної ради ПАТ «Банк Фамiльний», директора з маркетингу 
ТОВ «ДIДЖIТАЛ ДЕСIЖНС», директора з маркетингу ТОВ «Комунiкацiйна 
група ЕСГ». Посадова особа є незалежним директором.

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК 
ФАМIЛЬНИЙ» вiд 27.04.2018 (протокол №18/18 вiд 27.04.2018), припинено 
повноваження Голови Спостережної ради Табачнiкова Олександра Юхи-
мовича у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства України. У посадо-
вої особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не 
має, акцiями емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних 
посадова особа не надала, перебувала на посадi з 28.04.2017.

Рiшенням рiчних загальних зборiв банку ПАТ «БАНК ФАМIЛЬНИЙ» вiд 
27.04.2018 (протокол №18/18 вiд 27.04.2018) обрано на посаду члена Спо-
стережної ради Широчина Станiслава Валерiйовича, термiн обрання три 
роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє. Посадова особа не надає 
згоди на розголошення паспортних даних. Останнi п'ять рокiв посадова 
особа займала посади заступника директора департаменту карткових 
продуктiв та альтернативних каналiв продажiв АБ «УКРГАЗБАНК», а також 
директора Департаменту технологiй роздрiбних платежiв Генерального 
департаменту iнформацiйних технологiй та платiжних систем та заступни-
ка директора Департаменту платiжних систем Генерального департаменту 
iнформацiйних технологiй та платiжних систем НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ 
УКРАЇНИ. Посадова особа є незалежним директором.

Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «БАНК ФАМIЛЬНИЙ» вiд 
27.04.2018 (протокол №18/18 вiд 27.04.2018) обрано на посаду члена Спо-
стережної ради Канфуi Iвана Васильовича, термiн обрання три роки. По-
садова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини, акцiями емiтента не володiє. Посадова особа не надає згоди на 
розголошення паспортних даних. Останнi п'ять рокiв посадова особа за-
ймала посади заступника начальника управлiння роботи з правоохорон-
ними органами ПАТ «БРОКБIЗНЕСБАНК», начальника управлiння безпеки 
АТ «Український банк реконструкцiї та розвитку». Посадова особа є неза-
лежним директором.

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 Долженко Ольга Володимирiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Хорольський механічний завод» (код 
за ЄДРПОУ 14311353). Місцезнаходження – 37800, Полтавська обл., 
м. Хорол, вул. Небесної сотні, 106. Телефон (факс) – (05362) 32-2-04. 
Електронна поштова адреса – office@mehzavod.com.ua. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет – www.mehzavod.com.ua. Вид особливої інформації – ві-
домості про прийняття рішення про виплату дивідендів.

2.Текст повідомлення
Рішення про виплату дивідендів прийнято загальними зборами 

27.04.18р. Розмір дивідендів – 8220578,1 грн. Дата складання переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів – 18.05.2018р. Строк ви-
плати дивідендів – з 30.05.2018р. по 27.10.2018р. Дивіденди виплачують-
ся безпосередньо акціонерам шляхом виплати всієї суми дивідендів в по-
вному обсязі.

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

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

Голова правління  Міщенко М.І.  02.05.18р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІчНИЙ ЗАВОД»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПуБЛІчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦуКРОКОМБIНАТ «КРАСНИЙ».

2. Код за ЄДРПОУ – 00372629.
3. Місцезнаходження - 17584 , чернігівська область, Прилуць-

кий р-н, смт. Линовиця, вул. Заводська, 4.
4. Міжміський код, телефон та факс - (04637) 6-91-95, (04637) 6-92-18.
5. Електронна поштова адреса - sahzavod@gmail.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - https://smida.gov.ua/site/00372629/.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення - 
Зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 

акціонерів ПАТ «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» 
27.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛИ-
НОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» від 27.04.2018 року. Посадо-
ва особа Кравчук Сергій Дмитрович, яка займала посаду Голова Наглядо-
вої ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі 
посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди 
фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» 
27.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛИ-
НОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» від 27.04.2018 року. Посадо-
ва особа Вайспапiр Вадим Аркадійович, яка займала посаду Член Нагля-
дової ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі 
посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,0043228%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 10,50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на поса-
ді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» 
27.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛИ-
НОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» від 27.04.2018 року. Посадо-
ва особа Гавриленко Володимир Миколайович, яка займала посаду Член 
Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у персональному скла-
ді посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. 
Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» 
27.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛИ-
НОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» від 27.04.2018 року. Посадо-
ва особа Чумак Анатолій Миколайович, яка займала посаду Член Нагля-
дової ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі 
посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди 
фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. 

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» 
27.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛИ-
НОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» від 27.04.2018 року. Посадо-
ва особа Пустовойт Павло Віталійович, яка займала посаду Член Нагля-
дової ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі 
посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди 

фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів та На-

глядовою радою ПАТ «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» 
27.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу 
№ 1/2018 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУК-
РОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» від 27.04.2018 року та Протоколу № 4/2018 за-
сідання Наглядової ради ПАТ «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАС-
НИЙ» від 27.04.2018 року. Кравчук Сергій Дмитрович обрано на посаду 
Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 
рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
комерцiйний директор, СВГ Полiгональ, генеральний директор СТОВ «Цу-
кровик». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук акцій. 
Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Голова 
Наглядової ради Кравчук С.Д. є представником акціонера Товариства - 
ТОВ «Галс Агро».

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
ПАТ «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» 27.04.2018 року. 
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2018 річ-
них загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ 
«КРАСНИЙ» від 27.04.2018 року. Вайспапір Вадим Аркадійович обрано на 
посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,0043228%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 10,50 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п'яти років: ТОВ «Галс-К Лтд», голова ради засновникiв. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 1 штук акцій. Згоди фізичної особи 
на розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради Вайспа-
пір В.А. є акціонером Товариства.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛИ-
НОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» 27.04.2018 року. Обрання по-
садової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» від 
27.04.2018 року. Гавриленко Володимир Миколайович обрано на посаду 
Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
ТОВ «Галс-К Лтд», заступник директора, ТОВ «Агрофос», директор. Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук акцій. Згоди фізичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради 
Гавриленко В.М. є представником акціонера Товариства - ТОВ «Галс Агро».

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
ПАТ «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» 27.04.2018 року. 
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2018 річ-
них загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ 
КРАСНИЙ» від 27.04.2018 року. Чумак Анатолій Миколайович обрано на 
посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
помічник депутата, провідний спеціаліст СТОВ «Цукровик». Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук акцій. Згоди фізичної особи 
на розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради 
 Чумак А.М. є представником акціонера Товариства - ТОВ «Галс Агро».

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
ПАТ «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» 27.04.2018 року. 
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2018 річ-
них загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ 
«КРАСНИЙ» від 27.04.2018 року. Пустовойт Павло Віталійович обрано на 
посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
Нафком-Агро, заступник директора. Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 0 штук акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспорт-
них даних не надано. Член Наглядової ради Пустовойт П.В. є представни-
ком акціонера Товариства - ТОВ «Галс Агро».

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

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

2. Директор  Прозор Сергiй Михайлович
(підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  03.05.2018
  (дата)

ПуБЛІчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦуКРОКОМБIНАТ «КРАСНИЙ»
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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 акціонерне товариство 
«Страхова компанія «АХА Страхування»
2. Код за ЄДРПОУ 20474912
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8 
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 4992499 (044) 3911122 
5. Електронна поштова адреса Marharyta.Didenko@axa-ukraine.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом http://axa-ukraine.com/

company/funds/ 
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Загальними Зборами АТ «СК «АХА Страхування» 26.04.2018 р. у 

зв’язку з кадровою потребою за результатами голосування прийнято рі-
шення про припинення з 30 квітня 2018 року повноважень Члена Прав-
ління пані Підгорної Гани Дмитрівни на посаді Заступника Голови Прав-
ління з останньою датою дії повноважень 29 квітня 2018 року. Особа не 
надала згоди на розкриття інших (в т.ч. паспортних) даних. Розмір паке-
та акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі АТ «СК «АХА 
Страхування» - 0%. Непогашені судимості за корисливі та посадові зло-
чини у особи відсутні. Підгорна Ганна Дмитрівна перебувала на посаді 
Заступника Голови Правління АТ «СК «АХА Страхування» 1 рік. 

Загальними Зборами АТ «СК «АХА Страхування» 26.04.2018 р. у 
зв’язку з кадровою потребою за результатами голосування прийнято рі-
шення про припинення з 30 квітня 2018 року повноважень члена Нагля-
дової Ради АТ «СК «АХА Страхування» п. Бруно Броше з останньою да-
тою дії повноважень 29 квітня 2018 року. Особа не надала згоди на 
розкриття інших (в т.ч. паспортних) даних. Розмір пакета акцій або част-
ки, якою володіє в статутному капіталі АТ «СК«АХА Страхування» - 0%. 
Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини у особи відсутні. 
Бруно Броше перебував на посаді Члена Наглядової Ради АТ «СК «АХА 
Страхування» 1 рік і 1 місяць. 

Загальними Зборами АТ «СК «АХА Страхування» 26.04.2018 р. у 
зв’язку з кадровою потребою за результатами голосування прийнято рі-
шення про припинення з 30 квітня 2018 року повноважень члена Нагля-
дової Ради АТ «СК «АХА Страхування» пані Віолету Сіруел з останньою 
датою дії повноважень 29 квітня 2018 року. Особа не надала згоди на 
розкриття інших (в т.ч. паспортних) даних. Розмір пакета акцій або част-
ки, якою володіє в статутному капіталі АТ «СК «АХА Страхування» - 0%. 
Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини у особи відсутні. 
Віолета Сіруел перебувала на посаді Члена Наглядової Ради  
АТ «СК «АХА Страхування» 1 місяць. 

Загальними Зборами АТ «СК «АХА Страхування» 26.04.2018 р. у 
зв’язку з кадровою потребою за результатами голосування прийнято рі-
шення про припинення з 30 квітня 2018 року повноважень члена Нагля-
дової Ради АТ «СК «АХА Страхування» п. Кашперука Андрія Борисови-
ча з останньою датою дії повноважень 29 квітня 2018 року. Особа не 
надала згоди на розкриття інших (в т.ч. паспортних) даних. Розмір паке-
та акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі АТ «СК«АХА 
Страхування» - 0%. Непогашені судимості за корисливі та посадові зло-
чини у особи відсутні. Кашперук Андрій Борисович перебував на посаді 

Члена Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування» 1 рік і 5 місяців. 
Загальними Зборами АТ «СК «АХА Страхування» 26.04.2018 р. у 

зв’язку з кадровою потребою за результатами голосування прийнято рі-
шення про припинення з 30 квітня 2018 року повноважень члена Нагля-
дової Ради АТ «СК «АХА Страхування» пані Коваленко Ярославу Анато-
ліївну з останньою датою дії повноважень 29 квітня 2018 року. Особа не 
надала згоди на розкриття інших (в т.ч. паспортних) даних. Розмір паке-
та акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі АТ «СК«АХА 
Страхування» - 0%. Непогашені судимості за корисливі та посадові зло-
чини у особи відсутні. Коваленко Ярослава Анатоліївна перебувала на 
посаді Члена Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування» 1 рік і 5 міся-
ців. 

Загальними Зборами АТ «СК «АХА Страхування» 26.04.2018 р. у 
зв’язку з кадровою потребою за результатами голосування прийнято рі-
шення про обрання п. Бруно Броше на посаду Члена Наглядової Ради. 
Особа не надала згоди на розкриття інших (в т.ч. паспортних) даних. 
Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі 
АТ «СК«АХА Страхування» - 0%. Непогашені судимості за корисливі та 
посадові злочини у особи відсутні. Бруно Броше обраний з 30.04.2018 р. 
строком на 3 роки. Останні п’ять років обіймав посади: Головний регіо-
нальний правовий консультант АХА в Центральній і Східній Європі.

Загальними Зборами АТ «СК «АХА Страхування» 26.04.2018 р. у 
зв’язку з кадровою потребою за результатами голосування прийнято рі-
шення про обрання пані Віолету Сіруел на посаду Члена Наглядової 
Ради. Особа не надала згоди на розкриття інших (в т.ч. паспортних) да-
них. Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі 
АТ «СК«АХА Страхування» - 0%. Непогашені судимості за корисливі та 
посадові злочини у особи відсутні. Віолета Сіруел обрана з 30.04.2018 р. 
строком на 3 роки. Останні п’ять років обіймав посади: Генеральний ди-
ректор ING Life Insurance, Генеральний директор АХА Румунія, Головний 
виконавчий директор АХА Португалія.

Загальними Зборами АТ «СК «АХА Страхування» 26.04.2018 р. у 
зв’язку з кадровою потребою за результатами голосування прийнято рі-
шення про обрання п. Кашперука Андрія Борисовича на посаду Члена 
Наглядової Ради. Особа не надала згоди на розкриття інших (в т.ч. пас-
портних) даних. Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статут-
ному капіталі АТ «СК«АХА Страхування» - 0%. Непогашені судимості за 
корисливі та посадові злочини у особи відсутні. Кашперук Андрій Бори-
сович обраний з 30.04.2018 р. строком на 3 роки. Останні п’ять років обі-
ймав посаду: начальник департаменту роздрібних продажів АТ «УкрСиб-
банк».

Загальними Зборами АТ «СК «АХА Страхування» 26.04.2018 р. у 
зв’язку з кадровою потребою за результатами голосування прийнято рі-
шення про обрання пані Коваленко Ярослави Анатоліївни на посаду 
Члена Наглядової Ради. Особа не надала згоди на розкриття інших (в 
т.ч. паспортних) даних. Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в 
статутному капіталі АТ «СК«АХА Страхування» - 0%. Непогашені суди-
мості за корисливі та посадові злочини у особи відсутні. Коваленко 
Ярослава Анатоліївна обрана з 30.04.2018 р. строком на 3 роки. Останні 
п’ять років обіймала посади: радник Голови Правління ПуАТ «СЕБ 
Банк», директор з маркетингу ТОВ «Віжи Медіа», начальник департа-
менту маркетингу АТ «УкрСиббанк».

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 Правління ______________

(підпис)
Філіп Вотле

(ініціали та прізвище керівника)
 М. П. 27.04.2018 р.

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АХА СТРАХуВАННЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації: 
1. Загальні відомості:

Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Пиво-безалкогольний комбiнат «Радомишль»; Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента: 05418365; Місцезнаходження емітента: 12201 м. Радо-
мишль, вул. Микгород, буд.71; Міжміський код, телефон та факс емітента: 
(04132) 42260; (04132) 43127; Електронна поштова адреса емітента: 
velichansky@ppb.com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації: 

www.pbkradomyshl.ho.ua; Вид особливої інформації: Відомостi про прий-
няття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв

2. Текст повідомлення:
30 квiтня 2018 р. загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення 

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв в 
частинi  укладення кредитних договорiв Товариством iз 
АТ «Укрексiмбанк» та договорiв, що укладатимуться з метою забезпе-
чення виконання зобов'язань Товариства/iнших осiб за укладеними iз 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБIНАТ «РАДОМИШЛЬ»
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АТ «Укрексiмбанк» кредитними договорами, iнших договорiв, що стосу-
ються спiвпрацi Товариства iз АТ «Укрексiмбанк» та внесення змiн до 
таких договорiв (в тому числi до кредитних договорiв та договорiв за-
стави, iпотеки, поруки), а також договорiв про розiрвання таких 
договорiв. Встановити граничну сукупну вартiсть вищезазначених 
правочинiв у розмiрi, що не може перевищувати суму 10 000 000 000,00 
(Десять мiльярдiв) гривень 00 копiйок або її еквiвалент в iноземнiй 
валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, що дiятиме 
на дату вчинення вiдповiдного правочину. Вартiсть активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р 
становить 2 185 164 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 457,63156 %. Загаль-

на кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства, якi мають право голосувати 
на зборах 30.04.2018 р.-1 205 830 913 простих iменних акцiй , Загаль-
на кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, 
якi зареєструвалися для участi у Зборах: 1 205 830 911 , кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення -1 205 830 911 
голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi присутнiх голосуючих акцiй та 
99,99 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй та «проти» прийняття 
рiшення- 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi присутнiх голосуючих 
акцiй та 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцій. 

3. Підпис: 
Директор Гавриленко Сергiй Анатолiйович, підтверджує достовірність 

інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 02.05.2018 

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне 
товариство"Мукачiвська 
трикотажна фабрика "Мрiя"

2. Код за ЄДРПОУ 00307253
3. Місцезнаходження 89600, м.Мукачево,  

Матросова 13
4. Міжміський код, телефон та факс 0313123018 0313123018
5. Електронна поштова адреса tatjana.roshchina@mriya.ut.lt
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

mriya.pat.ua

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

II. Текст повідомлення
26.04.2018 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про припи-

нення повноваження голови Наглядової ради Вашкiса Вiтаутаса . Згоди на 
розкриття паспортних даних не дав. Членом наглядової ради був 9 рокiв.. 
Директор з управлiння ризику бiзнесу концерну СБА (Литва). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати 
певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня. Причина 
рiшення - закiнчення строку повноважень ,пiдстава Протокол загальних 
зборiв вiд 26.04.2018р.

26.04.2018 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про припи-
нення повноваження заступника голови Наглядової ради Алгирдаса Ша-
бунаса . Згоди на розкриття паспортних даних не дав. Членом наглядової 
ради був 2 рокiв.Генеральний директор АТ»Утенос трикотажас» .Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона за-
ймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня.
Здiйснював повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ «Утенос 
Трикотажас» Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства . Причина 
рiшення - закiнчення строку повноважень ,пiдстава Протокол загальних 
зборiв вiд 26.04.2018р.

26.04.2018 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про припи-
нення повноважень члена Наглядової ради Андрiя Гробова . Здiйснював 
повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ «Утенос Трикота-
жас» Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства .Згоди на розкриття пас-
портних даних не дав. Фiнансовий директор АТ «Утенос Трикотажас». Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона 
займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня. 
Членом наглядової ради був 3 роки. Причина рiшення - закiнчення строку 
повноважень ,пiдстава: протокол загальних зборiв вiд 26.04.2018р.

26.04.2018 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про припи-
нення повноваження члена Наглядової ради Кучинскене Реди. Згоди на 
розкриття паспортних даних не дала. Членом наглядової ради була 
8 рокiв.. Головний бухгалтер «Утенос трикотажас»(Литва). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати 
певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня. Причина 
рiшення - закiнчення строку повноважень ,пiдстава Протокол загальних 
зборiв вiд 26.04.2018р.

26.04.2018 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про припи-
нення повноваження члена Наглядової ради Лорети Рибокене . Згоди на 
розкриття паспортних даних не дала. Членом наглядової ради була 
8 рокiв. Начальник вiддiлу персоналу «Утенос трикотажас»(Литва). Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона за-
ймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня. При-
чина рiшення - закiнчення строку повноважень ,пiдстава Протокол 
загальних зборiв вiд 26.04.2018р.

26.04.2018 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про обран-

ня члена Наглядової ради Вашкiса Вiтаутаса . Згоди на розкриття паспорт-
них даних не дав.Директор з управлiння ризику бiзнесу концерну СБА 
(Литва) протягом останнiх 5 рокiв . Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займа-
тись певною дiяльнiстю – вiдсутня.Обраний на 3 роки . Причина рiшення - 
обрання на Загальних зборах Товариства ,пiдстава Протокол загальних 
зборiв вiд 26.04.2018р.Засiдання Наглядової ради , яке вiдбулось 
27.04.2018 р. прийняло рiшення про обрання головою Наглядової ради 
Вашкiса Вiтаутаса Пiдставаа прийняття рiшення - Протокол Наглядової 
ради № 8/18 вiд 27.04.2018р

26.04.2018 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про обран-
ня члена Наглядової ради Алгирдаса Шабунаса . Згоди на розкриття пас-
портних даних не дав.Генеральний директор АТ «Утенос Трикотажас Лит-
ва» з 06.09.2016. Загальний стаж трудової дiяльностi становить 21 рiк. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборо-
на займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня.
Обраний на 3 роки . Причина рiшення - обрання на Загальних зборах То-
вариства ,пiдстава Протокол загальних зборiв вiд 26.04.2018р.Дана особа 
буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера 
АТ «Утенос Трикотажас» Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства .

Засiдання Наглядової ради , яке вiдбулось 27.04.2018 р. прийняло 
рiшення про обрання заступником голови Наглядової ради Алгирдаса Ша-
бунаса Пiдставаа прийняття рiшення - Протокол Наглядової ради № 8/18 
вiд 27.04.2018р

26.04.2018 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про обран-
ня члена Наглядової ради Андрiя Гробова . Згоди на розкриття паспортних 
даних не дав.Працює фiнансовим директором АТ «Утенос Трикотажас 
Литва» з 02.02.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною 
дiяльнiстю – вiдсутня.Обраний на 3 роки . Причина рiшення - обрання на 
Загальних зборах Товариства ,пiдстава Протокол загальних зборiв вiд 
26.04.2018р.Дана особа буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно 
до доручення акцiонера АТ «Утенос Трикотажас» Литва, яка володiє 
98,95% акцiй Товариства

26.04.2018 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про обран-
ня члена Наглядової ради Iнги Превелене . Згоди на розкриття паспортних 
даних не дала.Працює на посадi директора з виробництва «Утенос 
трикотажас»(Литва) з 11/08/2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займа-
тись певною дiяльнiстю – вiдсутня.Обрана на 3 роки . Причина рiшення - 
обрання на Загальних зборах Товариства ,пiдстава Протокол загальних 
зборiв вiд 26.04.2018р.Дана особа буде здiйснювати свої повноваження 
вiдповiдно до доручення акцiонера АТ «Утенос Трикотажас» Литва, яка 
володiє 98,95% акцiй Товариства

26.04.2018 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про обран-
ня члена Наглядової ради Сандри Вирейките . Згоди на розкриття пас-
портних даних не дала. Начальник вiддiлу персоналу «Утенос трикотажас 
« з 02.11.2017. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною 
дiяльнiстю – вiдсутня.Обрана на 3 роки . Причина рiшення - обрання на 
Загальних зборах Товариства ,пiдстава Протокол загальних зборiв вiд 
26.04.2018р.Дана особа буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно 
до доручення акцiонера АТ «Утенос Трикотажас» Литва, яка володiє 
98,95% акцiй Товариства

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Рощина Тетяна Iгорiвна
В.о. генерального 
директора 

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.04.2018

(дата)

ПуБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«МуКАчIВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «МРIЯ»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ 
00130694
3. Місцезнаходження 
21050 м. Вінниця вул. Магістратська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0432)52-50-59 (0432)52-50-11
5. Електронна поштова адреса 
kanc@voe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛЕНЕРГО» від 27.04.2018р. (протокол №1/2018 від 
27.04.2018р.):

- припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯ-
ОБЛЕНЕРГО» - Бойко Ігоря Івановича, який перебував на цій посаді з 
18.05.2017р. до моменту прийняття рішення річними загальними збора-
ми акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» - 27.04.2018р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента у розмірі 0,000032%. Володіє пакетом ак-
цій емітента у розмірі 10,00 грн. Обгрунтування змін у персональному 
складі: рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ-
ОБЛЕНЕРГО» від 27.04.2018р. Згоди на розкриття паспортних даних не 
отримано. Відповідно до Статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», обран-
ня Голови Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» відбудеться 
на засіданні Наглядової ради Товариства.

- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯ-
ОБЛЕНЕРГО» - Івахно Віталія Валерійовича, який перебував на цій по-
саді з 28.04.2017р. до моменту прийняття рішення річними загальними 
зборами акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» - 27.04.2018р. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента у розмірі 0,000032%. Володіє 
пакетом акцій емітента у розмірі 10,00 грн. Обгрунтування змін у персо-
нальному складі: рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІН-
НИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 27.04.2018р. Згоди на розкриття паспортних 
даних не отримано.

- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯ-
ОБЛЕНЕРГО» - Маркова Максима Олександровича, який перебував на 
цій посаді з 28.04.2017р. до моменту прийняття рішення річними за-
гальними зборами акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» - 
27.04.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента у розмірі 
0,000032%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 10,00 грн. Обгрун-
тування змін у персональному складі: рішення річних загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 27.04.2018р. Згоди на роз-
криття паспортних даних не отримано.

- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯ-
ОБЛЕНЕРГО» - Філіппова Ігоря Олеговича, який перебував на цій поса-
ді з 28.04.2017р. до моменту прийняття рішення річними загальними 
зборами акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» - 27.04.2018р. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента у розмірі 0,000032%. Володіє 
пакетом акцій емітента у розмірі 10,00 грн. Обгрунтування змін у персо-
нальному складі: рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІН-
НИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 27.04.2018р. Згоди на розкриття паспортних 
даних не отримано.

- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯ-
ОБЛЕНЕРГО» - Патлавського Руслана Анатолійовича , який перебував 
на цій посаді з 28.04.2017р. до моменту прийняття рішення річними за-
гальними зборами акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» - 
27.04.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Обгрунту-
вання змін у персональному складі: рішення річних загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 27.04.2018р. Згоди на роз-

криття паспортних даних не отримано.
- припинено повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯ-

ОБЛЕНЕРГО» - Петрикової Олени Анатоліївни, яка перебувала на цій 
посаді з 22.05.2017р. до моменту прийняття рішення річними загальни-
ми зборами акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» - 27.04.2018р. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою 
в статутному капіталі емiтента не володіє. Обгрунтування змін у персо-
нальному складі: рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІН-
НИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 27.04.2018р. Згоди на розкриття паспортних 
даних не отримано. Відповідно до Статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕР-
ГО», обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 
відбудеться на засіданні Ревізійної комісії Товариства.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯ-
ОБЛЕНЕРГО» - Дегтярьова Юрія Вікторовича, який перебував на цій 
посаді з 28.04.2017р. до моменту прийняття рішення річними загальни-
ми зборами акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» - 27.04.2018р. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою 
в статутному капіталі емiтента не володіє. Обгрунтування змін у персо-
нальному складі: рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІН-
НИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 27.04.2018р. Згоди на розкриття паспортних 
даних не отримано.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯ-
ОБЛЕНЕРГО» - Камарицького Юрія Сергійовича, який перебував на цій 
посаді з 28.04.2017р. до моменту прийняття рішення річними загальни-
ми зборами акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» - 27.04.2018р. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою 
в статутному капіталі емiтента не володіє. Обгрунтування змін у персо-
нальному складі: рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІН-
НИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 27.04.2018р. Згоди на розкриття паспортних 
даних не отримано.

- обрано члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» - Бой-
ко Ігоря Івановича. Строк на який обрано особу - відповідно до Статуту 
Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІННИЦЯОБЛ-
ЕНЕРГО». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти ро-
ків: з 2004р. по 20.11.2015р. - Представництво «Energy Standard Group 
S.A.», радник; з 23.11.2015р. по теперішній час - ТОВ «Енергетичний 
стандарт (Україна)», радник Генерального директора з енергетичних 
питань. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента у розмірі 
0,000032%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 10,00 грн. Обгрун-
тування змін у персональному складі: рішення річних загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 27.04.2018р. Член Нагля-
дової ради є акціонером емітента; є представником акціонера - ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ 
«МЕРИДІАН», що володіє часткою в статутному капіталі емiтента у роз-
мірі 0,000129 %, код ЄДРПОУ 34938117; не є незалежним директором. 
Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» - 
Івахно Віталія Валерійовича. Строк на який обрано особу - відповідно 
до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІННИ-
ЦЯОБЛЕНЕРГО». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: з 01.01.2013р. по 30.11.2015р. - ТОВ «ЕНЕРДЖІ КОНСАЛ-
ТІНГ», директор департаменту економіки та фінансів; з 01.12.2015р. по 
теперішній час - ТОВ «Енергетичний стандарт (Україна)», радник Гене-
рального директора з фінансово-економічних питань. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента у розмірі 0,000032%. Володіє пакетом ак-
цій емітента у розмірі 10,00 грн. Обгрунтування змін у персональному 
складі: рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ-
ОБЛЕНЕРГО» від 27.04.2018р. Член Наглядової ради є акціонером емі-
тента; є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН», що володіє 
часткою в статутному капіталі емiтента у розмірі 0,000129 %, код 
ЄДРПОУ 34938117; не є незалежним директором. Згоди на розкриття 
паспортних даних не отримано.

- обрано члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» - 
Менщикова Миколу Прокоповича. Строк на який обрано особу - відпо-
відно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду 
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п’яти років: з 01.01.2007р. по теперішній час - ТОВ «ГЕС - 
УКРАЇНА», директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Об-
грунтування змін у персональному складі: рішення річних загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 27.04.2018р. Член 
Наглядової ради не є акціонером емітента; не є представником акціо-
нера ; є незалежним директором. Згоди на розкриття паспортних даних 
не отримано.

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
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- обрано члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» - Фур-
зикову Діану Володимирівну. Строк на який обрано особу - відповідно 
до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІННИ-
ЦЯОБЛЕНЕРГО». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: з 10.07.2012р. у по 06.06.2014р. - ТОВ «ДПЗКУ - МТС», на-
чальник відділу оперативного обліку; з 10.06.2014р. по 12.01.2015р. - 
ТОВ «Європа - Транс ЛТД», заступник директора фінансового; з 
02.02.2015р. по 22.06.2015р. - ТОВ «Київ - Пресс», директор фінансо-
вий; з 01.10.2015р. по 29.07.2016р. - ТОВ «Проматом», директор фінан-
совий; з 01.08.2016р. по 30.11.2016р. - ТОВ «Інвестиційна компанія 
«Енергетичні Ресурси», директор фінансовий; з 01.12.2016р. по тепе-
рішній час - ТОВ «ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ», заступник директора депар-
таменту економіки та фінансів. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не во-
лодіє. Обгрунтування змін у персональному складі: рішення річних за-
гальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 27.04.2018р. 
Член Наглядової ради не є акціонером емітента; не є представником 
акціонера ; є незалежним директором. Згоди на розкриття паспортних 
даних не отримано.

- обрано члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» - Пат-
лавського Руслана Анатолійовича. Строк на який обрано особу - відпо-
відно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду 
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п’яти років: з 05.09.2012р. по 04.10.2013р. - ЗАТ «ВТБ КА-
ПІТАЛ», старший аналітик; з 08.10.2013р. по 12.09.2014р. - ПАТ «ВТБ 
БАНК», менеджер; з 15.09.2014р. по теперішній час - ТОВ «ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», заступник директора відділу інвестиційно-
банківських послуг. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Об-
грунтування змін у персональному складі: рішення річних загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 27.04.2018р. Член 
Наглядової ради не є акціонером емітента; є представником акціоне-
ра  - ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що діє від свого 
імені в інтересах ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ», 
що володіє часткою в статутному капіталі емiтента у розмірі 
24,999628 %, код ЄДРПОУ 34486135 - 2321595; не є незалежним ди-
ректором. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано члена Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» - Пе-
трикову Олену Анатоліївну. Строк на який обрано особу - відповідно до 

Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВІННИ-
ЦЯОБЛЕНЕРГО». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: з 02.01.2013р. по теперішній час - ТОВ «ЕНЕРДЖІ КОНСАЛ-
ТІНГ», начальник відділу фінансів, директор департаменту економіки та 
фінансів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Обгрунтування 
змін у персональному складі: рішення річних загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 27.04.2018р. Згоди на розкриття 
паспортних даних не отримано.

- обрано члена Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» - Ка-
марицького Юрія Сергійовича. Строк на який обрано особу - відповідно 
до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВІН-
НИЦЯОБЛЕНЕРГО». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: з 01.10.2009р. по теперішній час - ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», провідний спеціаліст з фінансової роботи. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою 
в статутному капіталі емiтента не володіє. Обгрунтування змін у персо-
нальному складі: рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІН-
НИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 27.04.2018р. Згоди на розкриття паспортних 
даних не отримано.

- обрано члена Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» - Дег-
тярьова Юрія Вікторовича. Строк на який обрано особу - відповідно до 
Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВІННИЦЯ-
ОБЛЕНЕРГО». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: з 02.01.2013р. по теперішній час - ТОВ «ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ», 
заступник директора правового департаменту. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі 
емiтента не володіє. Обгрунтування змін у персональному складі: рішен-
ня річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 
27.04.2018р. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

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 Поліщук А.Л.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
02.05.2018р.

(дата) 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента.

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

РИСТВО «БАРИШІВСЬКА МТС». 2. Код за ЄДРПОУ: 03744155. 3. 
Місцезнаходження: 07500, Київська обл., Баришiвський р-н, смт. Ба-
ришівка, ВуЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, буд.61. 4. Міжміський код, те-
лефон та факс: (04576) 5-14-35 (т/ф). 5. Електронна поштова адреса: 
at47@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: 03744155.
infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів. 

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

значних правочинів – 30.04.2018р., найменування уповноваженого ор-
гану, що його прийняв: загальні збори акціонерів. Відомості щодо 
правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: Попередньо нада-
ти згоду на вчинення значних правочинів, у тому числі тих, щодо 
яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством про-
тягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. 
Характер правочинів: відчуження (продаж), передачу до статутно-
го капіталу іншого підприємства, Товариством об’єкту нерухомого 
майна, що належить Товариству, місцезнаходження (адреса) 
об’єкту нерухомого майна: 07500, Київська обл., Баришівський 
р-н, смт. Баришівка, вул. Київський шлях, 61 (колишня вулиця Ле-
ніна); вчинення значного правочину щодо участі Товариства у ін-
шому товаристві з внеском до статутного капіталу такого, що ста-
новить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства. Внески можуть здійсню-
ватись грошовими коштами, цінними паперами, рухомим та неру-
хомим майном і майновими правами, нематеріальними активами, 
що мають грошову оцінку. купівлю-продаж-міну нерухомого май-
на, рухомого майна (товарів, послуг, тощо), цінних паперів, корпо-
ративних прав; отримання кредиту, позики; надання фінансової 

та майнової поруки; передача майна в іпотеку, заставу; договорів 
щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення; дого-
ворів відступлення права вимоги та переведення боргу; догово-
рів оренди, інших господарських договорів, за якими Товариство 
виступає чи буде виступати однією із сторін; вчинення Товари-
ством в ході звичайної поточної господарської діяльності право-
чинів, вчинення яких Статутом Товариства та чинним законодав-
ством віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства; 
вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо внесення змін 
до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, дого-
ворами) та/або інших документів, пов’язаних із зміною фінансо-
вих зобов’язань з урахуванням та в межах граничної умови щодо 
суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартість може становити 
25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства), а також видачу розпоряджень, 
довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, включа-
ючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, ви-
кладення у новій редакції, додатки до правочинів, що зазначені 
вище. 

Гранична сукупність вартості правочинів – 200000 тис.грн. (двісті 
мільйонів грн.); вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності 11456 тис. грн.; співвідношення граничної сукуп-
ності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 1745,81%; загаль-
на кількість голосуючих акцій – 3013147 акцій іменних простих, кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах – 3013147 акцій іменних простих, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення – 3013147 акцій іменних про-
стих, та «проти» - 0 акцій іменних простих. 

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 Панчук Валерiй Федо-
рович. 02.05.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«БАРИШІВСЬКА МТС»
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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 ТОВА-

РИСТВО «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»
2. Код за ЄДРПОУ: 38769061
3. Місцезнаходження: 03150 місто Київ, вулиця Предславинська, бу-

динок 34а
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 590-51-22, (044) 590-51-22
5. Електронна поштова адреса: sanav@slvsl.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://38769061.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

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

значних правочинів - 30.04.2018р.; 
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення - загаль-

ні збори акціонерів Товариства; 
Характер правочинiв - щодо надання Товариством поворотної фінан-

сової допомоги; гранична сукупна сума таких правочинів не може бути 
більше 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 784 895 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у від-
сотках) - 19,11.

Загальна кількість голосуючих акцій - 150 000 шт., кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 138 000 шт., 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 138 000 голосів, 
«проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосiв, «не брали участь у голо-
суванні» - 0 голосів, «за бюлетенями, визнаними недійсними» - 
0  голосiв.

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів - 30.04.2018р.; 

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення - загаль-
ні збори акціонерів Товариства; 

Характер правочинiв - щодо залучення Товариством грошових коштів 
(укладення кредитних договорів, договорів позики та інш.) та забезпе-
чення виконання зобов'язань Товариства за такими договорами (укла-
дення договорів застави, поруки та інш.), гранична сукупна сума таких 
правочинів не може перевищувати 1 500 000 000,00 грн. (один мільярд 
п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 784 895 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у від-
сотках) - 191,11.

Загальна кількість голосуючих акцій - 150 000 шт., кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 138 000 шт., 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 138 000 голосів, 
«проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосiв, «не брали участь у голо-
суванні» - 0 голосів, «за бюлетенями, визнаними недійсними» - 
0 голосiв.

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів - 30.04.2018р.; 

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення - загаль-
ні збори акціонерів Товариства; 

Характер правочинiв - щодо купівлі - продажу Товариством нерухо-
мого майна, при цьому гранична сукупна сума таких правочинів не може 
перевищувати 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень 
00 копійок).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 784 895 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у від-
сотках) - 19,11.

Загальна кількість голосуючих акцій - 150 000 шт., кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 138 000 шт., 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 138 000 голосів, 
«проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосiв, «не брали участь у голо-
суванні» - 0 голосів, «за бюлетенями, визнаними недійсними» - 
0 голосiв.

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів - 30.04.2018р.; 

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення - загаль-
ні збори акціонерів Товариства; 

Характер правочинiв - щодо купівлі - продажу Товариством тран-
спортних засобів, при цьому гранична сукупна сума таких правочинів не 
може перевищувати 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 
00 копійок).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 784 895 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у від-
сотках) - 2,55.

Загальна кількість голосуючих акцій - 150 000 шт., кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 138 000 шт., 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 138 000 голосів, 
«проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосiв, «не брали участь у голо-
суванні» - 0 голосів, «за бюлетенями, визнаними недійсними» - 
0 голосiв.

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів - 30.04.2018р.; 

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення - загаль-
ні збори акціонерів Товариства; 

Характер правочинiв - щодо купівлі - продажу Товариством корпора-
тивних прав та цінних паперів інших суб'єктів господарських правовідно-
син (господарських товариств, об'єднань підприємств, інвестиційних 
фондів), при цьому гранична сукупна сума таких правочинів не може пе-
ревищувати 1 500 000 000,00 грн. (один мільярд п'ятсот мільйонів гри-
вень 00 копійок).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 784 895 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у від-
сотках) - 191,11.

Загальна кількість голосуючих акцій - 150 000 шт., кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 138 000 шт., 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 138 000 голосів, 
«проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосiв, «не брали участь у голо-
суванні» - 0 голосів, «за бюлетенями, визнаними недійсними» - 
0 голосiв.

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  Бондаренко Е.М.
02.05.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

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 «БМ БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 33881201
3. Місцезнаходження 01032, Київ, бул. Т. Шевченка, 

37/122
4. Міжміський код, телефон та факс 044 494-42-67 494-42-67

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

http://www.bmbank.com.ua/ru/
about_BM_Bank/osoblіva_
іnformatsіya/

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

II. Текст повідомлення
Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. 

(Протокол №2) було припинено повноваження Голови Наглядової Ради АТ 
«БМ БАНК» Айбабіної Вікторії Олександрівни, у зв’язку із необхідністю пе-

ПуБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ БАНК»
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реобрання Наглядової ради у повному складі згідно ст.32 Закону України 
«Про акціонерні товариства». Повноваження Голови Наглядової Ради Ай-
бабіної Вікторії Олександрівни (згоди на розкриття паспортних даних фі-
зичною особою не надано) припинено. Посадова особа повноваження, якої 
припинено, не володіє акціями АТ «БМ БАНК». Зміни у складі посадових 
осіб відбулись у зв'язку із необхідністю переобрання Наглядової ради у по-
вному складі. У посадової особи АТ «БМ БАНК», повноваження якої при-
пинено, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Посадова особа, повноваження якої припинено, перебувала на посаді 1 рік 
і 5 місяців.

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. (Про-
токол №2) було припинено повноваження Члена Наглядової Ради АТ «БМ 
БАНК» Мельнікової Тетяни Iгорівни, у зв’язку із необхідністю переобрання 
Наглядової Ради у повному складі згідно ст.32 Закону України «Про акціо-
нерні товариства». Повноваження Члена Наглядової Ради Мельнікової Те-
тяни Iгорівни (згоди на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) припинено. Посадова особа повноваження, якої припинено, не во-
лодіє акціями АТ «БМ БАНК». Зміни у складі посадових осіб відбулись у 
зв'язку із необхідністю переобрання Наглядової ради у повному складі. У 
посадової особи АТ «БМ БАНК», повноваження якої припинено, непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа, по-
вноваження якої припинено, перебувала на посаді 1 рік і 5 місяців.

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. (Про-
токол №2) було припинено повноваження Члена Наглядової Ради АТ «БМ 
БАНК» Шевцової Анни Володимирівни, у зв’язку із необхідністю переоб-
рання Наглядової Ради у повному складі згідно ст.32 Закону України «Про 
акціонерні товариства». Повноваження Члена Наглядової Ради Шевцової 
Анни Володимирівни (згоди на розкриття паспортних даних фізичною осо-
бою не надано) припинено. Посадова особа повноваження, якої припине-
но, не володіє акціями АТ «БМ БАНК». Зміни у складі посадових осіб відбу-
лись у зв'язку із необхідністю переобрання Наглядової ради у повному 
складі. У посадової особи АТ «БМ БАНК», повноваження якої припинено, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова 
особа, повноваження якої припинено, перебувала на посаді 1 рік.

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. (Про-
токол №2) було припинено повноваження незалежного члена Наглядової 
Ради АТ «БМ БАНК» Проскурко Марини Iванівни, у зв’язку із необхідністю 
переобрання Наглядової ради у повному складі згідно ст.32 Закону України 
«Про акціонерні товариства». Повноваження члена Наглядової Ради Про-
скурко Марини Iванівни (згоди на розкриття паспортних даних фізичною 
особою не надано) припинено. Посадова особа повноваження, якої припи-
нено, не володіє акціями АТ «БМ БАНК». Зміни у складі посадових осіб від-
булись у зв'язку із необхідністю переобрання Наглядової ради у повному 
складі. У посадової особи АТ «БМ БАНК», повноваження якої припинено, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова 
особа, повноваження якої припинено, перебувала на посаді 1 рік 5 місяців.

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. (Про-
токол №2) було припинено повноваження незалежного члена Наглядової 
Ради АТ «БМ БАНК» Підопригори Ольги Олександрівни, у зв’язку із необ-
хідністю переобрання Наглядової ради у повному складі згідно ст.32 Зако-
ну України «Про акціонерні товариства». Повноваження члена Наглядової 
Ради Підопригори Ольги Олександрівни (згоди на розкриття паспортних 
даних фізичною особою не надано) припинено. Посадова особа повнова-
ження, якої припинено, не володіє акціями АТ «БМ БАНК». Зміни у складі 
посадових осіб відбулись у зв'язку із необхідністю переобрання Наглядової 
ради у повному складі. У посадової особи АТ «БМ БАНК», повноваження 
якої припинено, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Посадова особа, повноваження якої припинено, перебувала на по-
саді 1 рік і 5 місяців.

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. (Про-
токол №2) було обрано Голову Наглядової Ради АТ «БМ БАНК». На посаду 
Голови Наглядової Ради обрано Айбабіну Вікторію Олександрівну (згоди 
на розкриття її паспортних даних посадовою особою не надано). Посадова 
особа не володіє акціями або частками, в статутному капіталі АТ «БМ 
БАНК». У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Посадову особу обрано на посаду строком на 3 
роки. Посадова особа протягом останніх п'яти років обіймала посади: 
ПАТ «ВТБ БАНК» 06.05.2009-17.08.2014 – Начальник відділу корпоратив-
ного управління; 18.08.2014 -07.01.2015 - Корпоративний секретар відділу 
корпоративного управління; 08.01.2015 - по т.ч. - Корпоративний секретар. 
Айбабіна Вікторія Олександрівна є представником акціонера АТ «БМ-Банк» 
(м. Москва).

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. (Про-
токол №2) було обрано Члена Наглядової Ради АТ «БМ БАНК». На посаду 
Члена Наглядової Ради обрано Мельнікову Тетяну Iгорівну (згоди на роз-
криття її паспортних даних посадовою особою не надано). Посадова особа 
не володіє акціями або частками, в статутному капіталі АТ «БМ БАНК». У 
посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Посадову особу обрано на посаду строком на 3 роки. По-
садова особа протягом останніх п'яти років обіймала посади: АКБ «Банк 
Москви» (ВАТ) заступник директора Департаменту ризиків – 10.2011-

03.2015, заступник директора департаменту – начальник управління – 
03.2015 – 05.2016; Банк ВТБ (ПАТ) – Управляючий директор – віце-
президент. Мельнікова Тетяна Iгорівна є представником акціонера 
АТ «БМ-Банк» (м. Москва).

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. (Про-
токол №2) було обрано члена Наглядової Ради АТ «БМ БАНК». На посаду 
Члена Наглядової Ради обрано Шевцову Анну Володимирівну (згоди на 
розкриття її паспортних даних посадовою особою не надано). Посадова 
особа не володіє акціями або частками, в статутному капіталі АТ «БМ 
БАНК». У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Посадову особу обрано на посаду строком на 3 
роки. Посадова особа протягом останніх п'яти років обіймала посади: 
ПАТ «ЕРСТЕ» з 08.2006 по 04.2013 - начальник відділу кредитної докумен-
тації; ПАТ «БАНК ФОРУМ» з 04.2013 по 08.2014 - Начальник Управління 
правового забезпечення банківської діяльності; ПАТ «ЮНIСОН БАНК» з 
08.2014 по 06.2015 - начальник Юридичного управління; ПАТ «ВТБ БАНК» 
з 07.2017 по т.ч. - Начальник юридичного управління.

Шевцова Анна Володимирівна є представником акціонера АТ «БМ-
Банк» (м. Москва).

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. (Про-
токол №2) було обрано члена Наглядової Ради АТ «БМ БАНК». На посаду 
Члена Наглядової Ради обрано Вілько Ярослава Володимирівна (згоди на 
розкриття її паспортних даних посадовою особою не надано). Посадова осо-
ба не володіє акціями або частками, в статутному капіталі АТ «БМ БАНК». У 
посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Посадову особу обрано на посаду строком на 3 роки. Поса-
дова особа протягом останніх п'яти років обіймала посади: 01.08.14 по т.ч. – 
начальник Управління по роботі з персоналом ПАТ «ВТБ БАНК»; 23.01.13-
31.07.14 – директор по персоналу ТОВ « Челентано-Киев»; 01.11.02-26.10.12 
– керівник управління по персоналу ПАТ «ПроКредитБанк»..

Вілько Ярослава Володимирівна є представником акціонера АТ «БМ-
Банк» (м. Москва).

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. (Про-
токол №2) було обрано незалежного члена Наглядової Ради АТ «БМ 
БАНК». На посаду Члена Наглядової ради - незалежного члена обрано 
Підопригору Ольгу Олександрівну (згоди на розкриття її паспортних даних 
посадовою особою не надано). Посадова особа не володіє акціями або 
частками, в статутному капіталі АТ «БМ БАНК». У посадової особи емітен-
та непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадо-
ву особу обрано на посаду строком на 3 рико. Посадова особа протягом 
останніх п'яти років обіймала посади: з 02.2011 по 01.2014р. – Вугільна 
компанія Зарічна (ЗАТ «Донецьксталь»), директор по корпоративним фі-
нансам; з 10.2014р. по т.ч. - ТОВ «Укрекотехнології», Заступник генераль-
ного директора. Підопригора Ольга Олександрівна є незалежним членом 
Наглядової Ради АТ «БМ БАНК».

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. (Про-
токол №2) було обрано незалежного члена Наглядової Ради АТ «БМ 
БАНК». На посаду Члена Наглядової Ради - незалежного члена обрано 
Проскурко Марину Iвановну (згоди на розкриття її паспортних даних поса-
довою особою не надано). Посадова особа не володіє акціями або частка-
ми, в статутному капіталі АТ «БМ БАНК». У посадової особи емітента непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадову особу 
обрано на посаду строком на 3 роки. Посадова особа протягом останніх 
п'яти років обіймала посади: з 09.2008 по 09.2014р. – ТОВ «КУА «ГАЛУА 
Iнвест», директор інвестиційного відділу; з 09.2015 по т.ч. – фізична особа 
– підприємець. Проскурко Марина Iванівна є незалежним членом Наглядо-
вої Ради АТ «БМ БАНК».

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. (Про-
токол №2) було обрано незалежного члена Наглядової Ради АТ «БМ 
БАНК». На посаду Члена Наглядової Ради - незалежного члена обрано Ку-
зовкіна Iвана Володимировича (згоди на розкриття її паспортних даних по-
садовою особою не надано). Посадова особа не володіє акціями або част-
ками, в статутному капіталі АТ «БМ БАНК». У посадової особи емітента 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадову 
особу обрано на посаду строком на 3 роки. Посадова особа протягом 
останніх п'яти років обіймала посади: з 09.2017 по т.ч. Торговий дім «Елек-
трон», Директор; з 04.2016 по 12.2016 ПАТ «Банк Iнвестицій і Заоща-
джень», Голова Правління; «Корпорація Електрон» СП «Електронтранс», 
Перший заступник Генерального директора з економіки і фінансів з 10.2015 
по 04.2016; ПАТ «Банк Кіпру», Член Наглядової Ради з 04.2014 по 08.2014, 
Голова Правління з 11.12 по 04.2014.

Кузовкін Iван Володимирович є незалежним членом Наглядової Ради 
АТ «БМ БАНК».

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 Доманова О.В.
Директор виконавчий (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(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 Публiчне акцiонерне товариство 

"Фондова бiржа ПФТС"
2. Код за ЄДРПОУ 21672206
3. Місцезнаходження 01004, м.Київ, вул. Шовковична, 42-44
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044-277-50-00 044-277-50-01

5. Електронна поштова адреса inf_emitenta@pfts.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://www.pfts.ua

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

II. Текст повідомлення
26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 

припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа 
ПФТС» Амiтан Олени Анатолiївни (згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.18 
ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персонально-
му складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.1 ст.53 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». 
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.12.2017р. 
по 26.04.2018р.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 
припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа 
ПФТС» Амелiна Анатолiя Iгоровича (згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: 
п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа 
не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональ-
ному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.1 ст.53 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». 
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.12.2017р. 
по 26.04.2018р.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 
припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа 
ПФТС» Бойко Юрiя Юлiйовича (згоди на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.18 ч.2 
ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персонально-
му складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.1 ст.53 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». 
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 04.04.2018р. 
по 26.04.2018р.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 
припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа 
ПФТС» Бiрюка Сергiя Олексiйовича (згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: 
п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа 
не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональ-
ному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.1 ст.53 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». 
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.12.2017р. 
по 26.04.2018р.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 
припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа 
ПФТС» Бродовича Сергiя Васильовича (згоди на розкриття паспортних да-
них посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: 
п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа 
не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональ-
ному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.1 ст.53 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». 
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.12.2017р. 
по 26.04.2018р.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 
припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа 
ПФТС» Бiрюкова Дениса Вiкторовича (згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: 

п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа 
не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональ-
ному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.1 ст.53 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». 
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.12.2017р. 
по 26.04.2018р.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 
припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа 
ПФТС»Греньо Михайла Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: 
п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа 
не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональ-
ному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.1 ст.53 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». 
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.12.2017р. 
по 26.04.2018р.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 
припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа 
ПФТС» Волошки Володимира Леонiдовича (згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного 
рiшення: п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадо-
ва особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у 
персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.1 ст.53 За-
кону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова 
бiржа ПФТС». Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 
27.12.2017р. по 26.04.2018р.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 
припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа 
ПФТС» Галая Володимира Васильовича (згоди на розкриття паспортних да-
них посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: 
п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа 
не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональ-
ному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.1 ст.53 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». 
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.12.2017р. 
по 26.04.2018р.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 
припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа 
ПФТС» Київець Олени Валерiївни (згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.18 
ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персонально-
му складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.1 ст.53 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». 
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.12.2017р. 
по 26.04.2018р.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 
припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа 
ПФТС» Мовчан Юлiї Вiталiївни (згоди на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.18 ч.2 
ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персонально-
му складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.1 ст.53 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». 
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.12.2017р. 
по 26.04.2018р.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 
припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа 
ПФТС» Малаi Сергiоса (згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.18 ч.2 ст.33 
Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi 
посадових осiб зумовленi положеннями ч.1 ст.53 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». 
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.12.2017р. 
по 26.04.2018р.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 
припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа 
ПФТС» Мозгового Олега Миколайовича (згоди на розкриття паспортних да-
них посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: 
п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа 
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не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персонально-
му складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.1 ст.53 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». 
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.12.2017р. 
по 26.04.2018р.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» при-
пинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 
Трiпульського Григорiя Яковлевича (згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.18 
ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персонально-
му складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.1 ст.53 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». 
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.12.2017р. 
по 26.04.2018р.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» при-
пинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 
Холодяна Андрiя Iвановича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.18 ч.2 ст.33 
Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi 
посадових осiб зумовленi положеннями ч.1 ст.53 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Строк, 
протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.12.2017р. по 
26.04.2018р.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» при-
пинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 
Коваленка Вадима Євгеновича (згоди на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надано). Пiдстава для припинення повноважень: ч.1 ст. 73 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та пункт 16.2 Статуту ПАТ «Фон-
дова бiржа ПФТС». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 
особа не має. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 
27.04.2017р. по 26.04.2018р.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» при-
пинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 
Пшеничного Романа Павловича (згоди на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надано). Пiдстава для припинення повноважень: ч.1 ст. 73 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та пункт 16.2 Статуту ПАТ «Фон-
дова бiржа ПФТС». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 
особа не має. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 
27.04.2017р. по 26.04.2018р.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» при-
пинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 
Рибальченко Андрiя Анатолiйовича (згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано). Пiдстава для припинення повноважень: ч.1 ст. 
73 Закону України «Про акцiонернi товариства» та пункт 16.2 Статуту 
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа не володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни посадова особа не має. Строк, протягом якого посадова особа перебувала 
на посадi: з 27.04.2017р. по 26.04.2018р.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» при-
пинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 
Бойчук Юлiї Остапiвни (згоди на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано). Пiдстава для припинення повноважень: ч.1 ст. 73 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» та пункт 16.2 Статуту ПАТ «Фондова 
бiржа ПФТС». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 
особа не має. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 
27.04.2017р. по 26.04.2018р.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» при-
пинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 
Спринської Iрини Iванiвни (згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано). Пiдстава для припинення повноважень: ч.1 ст. 73 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» та пункт 16.2 Статуту ПАТ «Фондова 
бiржа ПФТС». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 
особа не має. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 
27.04.2017р. по 26.04.2018р.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» чле-
ном Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Амiтан Олену 
Анатолiївну (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не на-
дано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону України 
«Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб 
зумовленi вимогами ч.1 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 

п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана як пред-
ставник акцiонера ПрАТ «Альтана Капiтал». Посадову особу обрано з 
26.04.2018р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова 
бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 
п’яти рокiв: Генеральний директор, Головний юрисконсульт.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» чле-
ном Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Амелiна Анатолiя 
Iгоровича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не нада-
но). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону України 
«Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб 
зумовленi вимогами ч.1 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана як пред-
ставник акцiонера ПрАТ «Альтана Капiтал». Посадову особу обрано з 
26.04.2018р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова 
бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 
п’яти рокiв: Член Комiсiї, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» чле-
ном Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Бойко Юрiя 
Юлiйовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не на-
дано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону України 
«Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб 
зумовленi вимогами ч.1 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана як пред-
ставник акцiонера ПрАТ «Альтана Капiтал». Посадову особу обрано з 
26.04.2018р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова 
бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 
п’яти рокiв: директор.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» чле-
ном Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Бiрюка Сергiя 
Олексiйовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону 
України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових 
осiб зумовленi вимогами ч.1 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» та п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана 
як представник акцiонера ПрАТ Болайн Лтд. Посадову особу обрано з 
26.04.2018р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова 
бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 
п’яти рокiв: Член Комiсiї, Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулю-
вання ринкiв фiнансових послуг.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» чле-
ном Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Бiрюкова Дениса 
Вiкторовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не на-
дано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону України 
«Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб 
зумовленi вимогами ч.1 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана як неза-
лежний директор. Посадову особу обрано з 26.04.2018р. на строк до наступ-
них рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi по-
садова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор, заступник 
директора.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» чле-
ном Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Бродовича Сергiя 
Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону 
України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових 
осiб зумовленi вимогами ч.1 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» та п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана 
як представник акцiонера ТОВ «Таск-Брокер». Посадову особу обрано з 
26.04.2018р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова 
бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 
п’яти рокiв: директор.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» чле-
ном Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Волошку Володи-
мира Леонiдовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону 
України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових 
осiб зумовленi вимогами ч.1 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» та п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана 
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як представник акцiонера ТОВ «Фондова компанiя «Фаворит». Посадову осо-
бу обрано з 26.04.2018р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв 
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала про-
тягом останнiх п’яти рокiв: генеральний директор.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» чле-
ном Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Греньо Михайла 
Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону 
України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових 
осiб зумовленi вимогами ч.1 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» та п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана 
як незалежний директор. Посадову особу обрано з 26.04.2018р. на строк до 
наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, 
якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор, керiвник 
напрямку судового захисту.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» чле-
ном Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Галая Володимира 
Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону 
України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових 
осiб зумовленi вимогами ч.1 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» та п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана 
як представник акцiонера Болайн Лтд. Посадову особу обрано з 26.04.2018р. 
на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». 
Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: на-
чальник/заступник начальника вiддiлу депозитарної дiяльностi.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» чле-
ном Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Київець Олену 
Валерiївну (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не на-
дано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону України 
«Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб 
зумовленi вимогами ч.1 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана якнеза-
лежний директор. Посадову особу обрано з 26.04.2018р. на строк до наступ-
них рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi по-
садова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: завiдувач вiддiлу, 
науковий консультант.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» чле-
ном Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Мовчан Юлiю 
Вiталiївну (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не нада-
но). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону України 
«Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб 
зумовленi вимогами ч.1 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана якнеза-
лежний директор. Посадову особу обрано з 26.04.2018р. на строк до наступ-
них рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi по-
садова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: завiдувач сектору, 
науковий консультант.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» чле-
ном Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Малаi Сергiоса 
(згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). 
Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб 
зумовленi вимогами ч.1 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана як пред-
ставник акцiонера Крукстон Лiмiтед. Посадову особу обрано з 26.04.2018р. на 
строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi 
посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Дирек-
тор.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» чле-
ном Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Мозгового Олега 
Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону 
України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових 
осiб зумовленi вимогами ч.1 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» та п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана 
як представник акцiонера Болайн Лтд. Посадову особу обрано з 26.04.2018р. 
на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». 
Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 

завiдуючий кафедри мiжнародних фiнансiв, Член Комiсiї, Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та фондового ринку.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» чле-
ном Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Трiпульського 
Григорiя Яковлевича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 За-
кону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi по-
садових осiб зумовленi вимогами ч.1 ст.53 Закону України «Про акцiонернi 
товариства» та п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа 
обрана як незалежний директор. Посадову особу обрано з 26.04.2018р. на 
строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi 
посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:директор, 
доцент кафедри.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» чле-
ном Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Холодяна Андрiя 
Iвановича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не нада-
но). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону України 
«Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб 
зумовленi вимогами ч.1 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
п.12.5 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана як пред-
ставник акцiонера Парвана Лтд. Посадову особу обрано з 26.04.2018р. на 
строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi 
посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: менеджер 
iз зовнiшньоекономiчної дiяльностi, директор юридичного департаменту.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» чле-
ном Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Бойчук Юлiю 
Остапiвну (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не нада-
но). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.19 ч.2 ст.33 Закону України 
«Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб 
зумовленi вимогами ч.1 ст. 73 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
пункту 16.2 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадову особу призначе-
но з 26.04.2018р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондо-
ва бiржа ПФТС». У разi, якщо наступними рiчними Загальними зборами з 
будь-яких причин не буде прийнято рiшення про обрання або переобрання 
Ревiзiйної комiсiї, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до 
моменту прийняття Загальними зборами рiшення про обрання або переоб-
рання Ревiзiйної комiсiї у повному складi. Iншi посади, якi посадова особа 
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник вiддiлу, заступник гене-
рального директора, фахiвець з депозитарної дiяльностi, юрист.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» чле-
ном Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Коваленка Вадима 
Євгеновича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не на-
дано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.19 ч.2 ст.33 Закону України 
«Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб 
зумовленi вимогами ч.1 ст. 73 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
пункту 16.2 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадову особу призначе-
но з 26.04.2018р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондо-
ва бiржа ПФТС». У разi, якщо наступними рiчними Загальними зборами з 
будь-яких причин не буде прийнято рiшення про обрання або переобрання 
Ревiзiйної комiсiї, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до 
моменту прийняття Загальними зборами рiшення про обрання або переоб-
рання Ревiзiйної комiсiї у повному складi. Iншi посади, якi посадова особа 
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» чле-
ном Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Рибальченка 
Андрiя Анатолiйовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.19 ч.2 ст.33 За-
кону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi по-
садових осiб зумовленi вимогами ч.1 ст. 73 Закону України «Про акцiонернi 
товариства» та пункту 16.2 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадову 
особу призначено з 26.04.2018р. на строк до наступних рiчних Загальних 
зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». У разi, якщо наступними рiчними Загаль-
ними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рiшення про обрання або 
переобрання Ревiзiйної комiсiї, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продо-
вжуються до моменту прийняття Загальними зборами рiшення про обрання 
або переобрання Ревiзiйної комiсiї у повному складi. Iншi посади, якi посадо-
ва особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: генеральний директор.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» чле-
ном Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Олейнiкову Ольгу 
Володимирiвну (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.19 ч.2 ст.33 Закону 
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України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових 
осiб зумовленi вимогами ч.1 ст. 73 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» та пункту 16.2 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадову особу 
призначено з 26.04.2018р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв 
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». У разi, якщо наступними рiчними Загальними 
зборами з будь-яких причин не буде прийнято рiшення про обрання або пе-
реобрання Ревiзiйної комiсiї, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продо-
вжуються до моменту прийняття Загальними зборами рiшення про обрання 
або переобрання Ревiзiйної комiсiї у повному складi. Iншi посади, якi посадо-
ва особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник головного бухгал-
тера, Головний бухгалтер.

26.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» чле-
ном Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Телегей Анатолiя 
Вiкторовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не на-
дано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.19 ч.2 ст.33 Закону України 
«Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-

ни посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб 
зумовленi вимогами ч.1 ст. 73 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
пункту 16.2 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадову особу призначе-
но з 26.04.2018р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондо-
ва бiржа ПФТС». У разi, якщо наступними рiчними Загальними зборами з 
будь-яких причин не буде прийнято рiшення про обрання або переобрання 
Ревiзiйної комiсiї, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до 
моменту прийняття Загальними зборами рiшення про обрання або переоб-
рання Ревiзiйної комiсiї у повному складi. Iншi посади, якi посадова особа 
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Начальник вiддiлу торгiвлi цiнними 
паперами .

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 Лупiй Богдан Олександрович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖ-
ТРАНСФОРМАТОР"

2. Код за ЄДРПОУ 00213428
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське 

шосе, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (061)270-39-00 (061)270-30-83
5. Електронна поштова адреса irina.shapovalova@ztr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

www.ztr.com.ua

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

II. Текст повідомлення
26.04.2018 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди 

на вчинення ПрАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є поставка 
трансформаторного обладнання. Вартiсть правочину: 102715 тис. грн. 
Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 
рiк складає 4639332 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 2,21%, але згiдно з 
положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПрАТ «ЗТР» до 
значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи операцiї, 
якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 
100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Найменування посади Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента ПуБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«МЕЛIТОПОЛЬГАЗ» 

2. Код за ЄДРПОУ 05535349
3. Місцезнаходження 72318, м. Мелiтополь, вул. Чкало-

ва, 47а
4. Міжміський код, телефон та факс 0(619)440846 0(619)440830
5. Електронна поштова адреса melgaz@melipol.tv
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://melgaz.com.ua

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

II. Текст повідомлення
25.04.2018 черговими Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення 

про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв у ходi поточної 
дiяльностi протягом 2018 фiнансового року та першого кварталу 2019 року, 
предметом яких є купiвля природного газу, гранична сукупна вартiсть кожного 
зi значних правочинiв - не бiльше 390 000,0 тис. грн. на дату вчинення 
вiдповiдного правочину. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 314380.00 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 99.2513%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 
1998641 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загаль-
них зборах - 1992401 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення - 1443700 шт. та «проти» вiдповiдного рiшення - 0 шт.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Новак Михайло Григорович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 05500144
3. Місцезнаходження: 70100, Запорiзька обл., Новомиколаївський рн., 

смт. Новомиколаївка, вул. Ленiна, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (06144) 9-35-51 (06144) 9-35-51 
5. Електронна поштова адреса: iigrishko@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://molokozavod.ucoz.ru
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

26.04.2018 Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про поперед-
нє надання згоди на вчинення правочинiв протягом одного року з моменту 

прий няття вiдповiдного рiшення, на наступних умовах:гранична сукупна 
вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше 70 000.00 тис. грн. на дату 
вчинення вiдповiдного правочину; характер правочинiв - правочини, предметом 
яких є купiвля-продаж товарiв та/або робiт та/або послуг. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 18168.00 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 375.98 %. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй 123 720 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах 121 720 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 121 720 шт. та «проти» 
вiдповiдного рiшення 0 шт.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Павелко Микола Олександрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2018
(дата)
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Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита 
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цін-
них паперів. 
Голова правлiння Каграманян Араiк Размiкович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 26.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сер-
тифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД"
2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження

02068, м. Київ, вул. А. Ахматової, буд.3
4. Код за ЄДРПОУ

24089818
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 499-22-89 (044) 499-22-89
6. Електронна поштова адреса
a.scherban@pjs.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 26.04.2018

(дата)
2. Повідомлення опубліко-
вано у* . Вiдомостi НКЦПФР 03.05.2018

(номер та найменування 
офіційного друкованого 

видання)

(дата)

3. Повідомлення розміще-
но на сторінці www.pjs.com.ua в мережі 

Інтернет 03.05.2018

(адреса сторінки) (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БуД”

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата 
вчинення 
дії

Зміни (призначено, 
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)

1 2 3 4 5 6
25.04.2018 призначено Голова наглядо-

вої ради
Стецькiв Леся Вiталiївна Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспорт-

них даних
0

Зміст інформації:
На засiданнi чергових Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» (надалi-Емiтент), що вiдбулись 25.04.2018 р. прий-
нято рiшення змiнити кiлькiсний склад наглядової ради та призначити наглядову раду в кiлькостi трьох осiб, якi є представниками єдиного акцiонера. Голо-
ва наглядової ради та два члени. 
- Обрати головою наглядової ради Емiтента Стецькiв Лесю Вiталiївну (згоди на надання паспортних даних не надано). Часткою у статутному капiталi не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй Емiтента не володiє. Термiн на який обирається - не визначено. 
Стецькiв Леся Вiталiївна перебуває на посадi голови наглядової ради з 29.04.2016 р., призначена на посаду на засiданнi чергових Загальних зборiв 
АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД», якi вiдбулись 29.04.2016р.. 
З 19.07.2012р. по теперiшнiй час працює в ТОВ "Габiтус-Дизайн" на посадi заступника генерального директора з юридичних питань.
25.04.2018 призначено член наглядової 

ради
Бурда Назар Володими-

рович
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспорт-

них даних
0

Зміст інформації:
На засiданнi чергових Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» (надалi-Емiтент), що вiдбулись 25.04.2018 р. прий-
нято рiшення змiнити кiлькiсний склад наглядової ради та призначити наглядову раду в кiлькостi трьох осiб, якi є представниками єдиного акцiонера. Голо-
ва наглядової ради та два члени. 
- Обрати членом наглядової ради Емiтента Бурду Назара Володимировича (згоди на надання паспортних даних не надано). Часткою у статутному капiталi 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй Емiтента не володiє. Термiн на який обирається - не визначе-
но.
З 02.2016р. по теперiшнiй час працює в ТОВ "ГК "Тарян" на посадi комерцiйного директора.
25.04.2018 призначено член наглядової 

ради
Лiтош Iгор Олександро-

вич
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспорт-

них даних
0

Зміст інформації:
На засiданнi чергових Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» (надалi-Емiтент), що вiдбулись 25.04.2018 р. прий-
нято рiшення змiнити кiлькiсний склад наглядової ради та призначити наглядову раду в кiлькостi трьох осiб, якi є представниками єдиного акцiонера. Голо-
ва наглядової ради та два члени. 
- Обрати членом наглядової ради Емiтента Лiтоша Iгора Олександровича (згоди на надання паспортних даних не надано). Часткою у статутному капiталi 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй Емiтента не володiє. Термiн на який обирається - не визначе-
но.
З 26.03.2013 по 14.02.2017 працював в ТОВ "Бiонiк Хiлл" на посадi начальника фiнансово-аналiтичного вiддiлу. 
З 11.05.2016 по 28.02.2017 працював в ТОВ "Київ Стандартбуд" на посадi директора (за сумiсництвом).
З 23.04.2018р. по теперiшнiй час працює в ТОВ "ГК "Тарян" на посадi директор фiнансовий.
25.04.2018 припинено повнова-

ження
член правлiння Фесенко Ольга 

Леонiдiвна
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспорт-

них даних
0

Зміст інформації:
На засiданнi чергових Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» (надалi - Емiтент), що вiдбулись 25.04.2018 р. прий-
нято рiшення вiдкликати зi складу правлiння члена правлiння Фесенко Ольгу Леонiдiвну (згоди на надання паспортних даних не надано). Часткою у ста-
тутному капiталi не володiла. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немала. Пакетом акцiй Емiтента не володiла. Перебувала на 
посадi члена правлiння з 29.04.2016 р. була призначена на посаду на засiданнi чергових Загальних зборiв АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД», якi вiдбулись 
29.04.2016р.
26.04.2018 призначено член правлiння Грищук Володимир 

Володимирович
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспорт-

них даних
0

Зміст інформації:
На засiданнi чергових Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» (надалi-Емiтент), що вiдбулись 25.04.2018 р. 
прийнято рiшення змiнити кiлькiсний склад правлiння та призначити правлiння в кiлькостi голови правлiння та п’яти членiв правлiння. 
- Обрати з 26.04.2018р. членом правлiння Емiтента Грищука Володимира Володимировича (згоди на надання паспортних даних не надано). Часткою у 
статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй Емiтента не володiє. Термiн на який 
обирається - не визначено.
З 10.02.2004р. по теперiшнiй час працює в АТ "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" на посадi Головного юрисконсульта юридичного вiддiлу.
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26.04.2018 призначено член правлiння Когута Сергiй 
Сергiйович

Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспорт-
них даних

0

Зміст інформації:
На засiданнi чергових Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» (надалi-Емiтент), що вiдбулись 25.04.2018 р. прий-
нято рiшення змiнити кiлькiсний склад правлiння та призначити правлiння в кiлькостi голови правлiння та п’яти членiв правлiння. 
- Обрати з 26.04.2018р. членом правлiння Емiтента Когуту Сергiя Сергiйовича (згоди на надання паспортних даних не надано). Часткою у статутному капiталi не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй Емiтента не володiє. Термiн на який обирається - не визначено.
З 18.01.2013р. по теперiшнiй час працює в АТ "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" на посадi юрисконсульт юридичного вiддiлу.
25.04.2018 припинено повнова-

ження
Голова ревiзiйної 

комiсiї
Щербань Антонiна 

Петрiвна
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспорт-

них даних
0

Зміст інформації:
На засiданнi чергових Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» (надалi-Емiтент), що вiдбулись 25.04.2018 р. прийнято рiшення 
припинити повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Емiтента Щербань Антонiни Петрiвни (згоди на надання паспортних даних не надано). Часткою у статутному 
капiталi не володiла. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немала. Пакетом акцiй Емiтента не володiла. Термiн на який обиралась - не визна-
чено. Щербань Антонiна Петрiвна перебувала на посадi Голови ревiзiйної комiсiї 29.04.2016 р., призначена на посаду на засiданнi чергових Загальних 
зборiв АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД», якi вiдбулись 29.04.2016р.
25.04.2018 призначено ревiзор Щербань Антонiна 

Петрiвна
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспорт-

них даних
0

Зміст інформації:
На засiданнi чергових Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» (надалi-Емiтент), що вiдбулись 25.04.2018 р. прийнято 
рiшення призначити ревiзором Емiтента Щербань Антонiну Петрiвну (згоди на надання паспортних даних не надано). Часткою у статутному капiталi не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй Емiтента не володiє. Термiн на який обирається - не визначено. 
Щербань Антонiна Петрiвна перебувала на посадi Голови ревiзiйної комiсiї 29.04.2016 р., призначена на посаду на засiданнi чергових Загальних зборiв 
АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД», якi вiдбулись 29.04.2016р.
З 02.02.2014р. по теперiшнiй час працює за основним мiсцем роботи АТ "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" на посадi фахiвця-аналiтика з дослiджень ринку цiнних 
паперiв фiнансово-економiчного вiддiлу.

ПуБЛІчНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДуСТРІАЛЬНИЙ БАНК»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)561-25-09, (44)561-25-93
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://cib.com.ua/uk/about/financeUA/
regulyarnaya-informatsiya

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про надання згоди 
на вчинення значного правочину

ІІ. Текст Повідомлення 
27 квітня 2018 року Наглядовою радою Публічного акціонерного това-

риства «Комерційний Індустріальний Банк» прийнято рішення про надан-
ня згоди на вчинення значного правочину, а саме:

1) придбання депозитних сертифікатів Національного банку України. 
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину – 80 000 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звітності 
– 687 427 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є пред-
метом правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звітності - 11.64%;

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

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

2.В.о.Голови Правління  Овчарова Л.М.
02.05.2018

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 "СОНЯч-
НЕ 2007"

2. Код за ЄДРПОУ 25677850
3. Місцезнаходження 70412, Запорiзька обл., 

Запорiзький рн., с. Малишiвка, 
вул. Молодiжна,51

4. Міжміський код, телефон та факс (061) 2894622 (061) 2894620
5. Електронна поштова адреса sun2007@lki.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://sonyachne2007.pat.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення
27.04.2018 Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято 

рiшення про виплату дивiдендiв. Дата складення перелiку осiб, якi мають 
право на отримання дивiдендiв:17.05.2018. Розмiр дивiдендiв, що 
пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв: 670787,00 грн.
(з розрахунку 0,0175384 грн. на одну просту iменну акцiю).Строк виплати 
дивiдендiв з 27.04.2018 по 27.10.2018.Спосiб виплати дивiдендiв: через 
депозитарну систему. Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми 
дивiдендiв в повному обсязi.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Найменування посади Тарасевич Роман Анатолiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

Річна інформація емітента  
за 2017 рік.

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Iршавський Агропромтранс», 20430091, 90100, Закарпатська, Iршавський 
район м. Iршава вул. Федорова 29, 0978456494 . 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 02.05.2018. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: agropromtrans.emitents.net.ua

Директор  єлков М. В.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«IРШАВСЬКИЙ АГРОПРОМТРАНС»
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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 товариство 

«АНДРУШIВСЬКЕ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00385738
3. Місцезнаходження: 13400 Житомирська обл., Андрушiвський р-н, 

м. Андрушiвка, вул. Радгоспна, буд. 11
4. Міжміський код, телефон та факс: 04136-5-66-35, , 04136-5-66-43
5. Електронна поштова адреса: andrushivske@emitents.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Згідно рішення загальних зборів акціонерів, Протокол № 1/2018 

від 27.04.2018 року, в зв'язку з закінченням терміну повноважень при-
пинено повноваження 

Голова правління Ануфрієв Микола Володимирович (посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у статутному 
капіталі Товариства не володіє. Перебував на посаді з 17.04.2015 року. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

Член правління Гайдай Валентина Миколаївна (посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних), володіє часткою у статутному 
капіталі Товариства - 0,1341%. Перебувала на посаді з 17.04.2015 року. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

Член правління Ходаківська Зіна Костянтинівна (посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних), володіє часткою у статутному 
капіталі Товариства - 0,0822%. Перебувала на посаді з 17.04.2015 року. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

Член правління Рижук Микола Максимович (посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних), володіє часткою у статутному капі-
талі Товариства - 0,0957%. Перебував на посаді з 17.04.2015 року. Посадо-
ва особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Член правління Ануфрієва Світлана Миколаївна (посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у статутному капіталі 
Товариства не володіє. Перебувала на посаді з 17.04.2015 року. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Голова Ревізійної комісії Грищук Антоніна Степанівна (посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних), володіє часткою у ста-
тутному капіталі Товариства - 0,1149%. Перебувала на посаді з 17.04.2015 
року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Член Ревізійної комісії Крушинська Оксана Романівна (посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних), володіє часткою у ста-
тутному капіталі Товариства - 0,088%. Перебувала на посаді з 17.04.2015 
року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Член Ревізійної комісії Несіневич Володимир Іванович (посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних), володіє часткою у ста-
тутному капіталі Товариства - 0,088%. Перебував на посаді з 17.04.2015 
року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Голова Наглядової ради Усков Ігор Миколайович (посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), володіє часткою у статутно-
му капіталі Товариства - 32,6976%. Перебував на посаді з 17.04.2015 року. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

Член Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Па-
русонд» (код ЄДРПОУ 37728569) , володіє часткою у статутному капіталі 
Товариства - 17,1613%. Перебував на посаді з 17.04.2015 року. Представ-
ники посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не мають.

Член Наглядової ради Пархоменко Ірина Вікторівна (посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних), володіє часткою у ста-
тутному капіталі Товариства - 9,9981%. Перебувала на посаді з 17.04.2015 
року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Член Наглядової ради Усков Андрій Ігорович (посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних), володіє часткою у статутному капіта-
лі Товариства - 9,9981%. Перебував на посаді з 17.04.2015 року. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Член Наглядової ради Оніщенко Тетяна Петрівна (посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), володіє часткою у статутно-
му капіталі Товариства - 9,9981%. Перебувала на посаді з 17.04.2015 року. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів, Протокол № 1/2018 
від 27.04.2018 року, обрано на 3 роки 

Голова правління Ануфрієв Микола Володимирович (посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у статутному 
капіталі Товариства не володіє. Перелiк попереднiх посад якi особа 
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова правлiння 
ПАТ «Андрушiвське». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

Член правління Гайдай Валентина Миколаївна (посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних), володіє часткою у статутному 
капіталі Товариства - 0,1341%. Перелiк попереднiх посад якi особа 
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер 
ПАТ «Андрушiвське». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

Член правління Ходаківська Зіна Костянтинівна (посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних), володіє часткою у статутному 
капіталі Товариства - 0,0822%. Перелiк попереднiх посад якi особа 
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: рiзноробоча ПАТ «Андрушiвське». 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

Член правління Рижук Микола Максимович (посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних), володіє часткою у статутному капі-
талі Товариства - 0,0957%. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала 
протягом останнiх п'яти рокiв: пенсiонер.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Член правління Ануфрієва Світлана Миколаївна (посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у статутному капі-
талі Товариства не володіє. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала 
протягом останнiх п'яти рокiв: завiдуюча виробництвом 
ПАТ «Андрушiвське». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

Член Ревізійної комісії Крушинська Оксана Романівна (посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних), володіє часткою у ста-
тутному капіталі Товариства - 0,088%. Перебувала на посаді з 17.04.2015 
року. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п'яти 
рокiв: доярка ПАТ «Андрушiвське». Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

Член Ревізійної комісії Несіневич Володимир Іванович (посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних), володіє часткою у ста-
тутному капіталі Товариства - 0,088%. Перелiк попереднiх посад якi особа 
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: тракторист ПАТ «Андрушiвське. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

Член Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю 
 «Парусонд» (код ЄДРПОУ 37728569) , володіє часткою у статутному капі-
талі Товариства - 17,1613%. Представники посадової особи непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Член Наглядової ради Пархоменко Ірина Вікторівна (посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних), володіє часткою у ста-
тутному капіталі Товариства - 9,9981%. Перелiк попереднiх посад якi осо-
ба обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: менеджер ТОВ «Наталi Вояж-
Сервiс». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

Член Наглядової ради Лавренчук Микола Олександрович (посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), володіє часткою у 
статутному капіталі Товариства - 0,029%. Перелiк попереднiх посад якi 
особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: нічний сторож ПАТ «Андру-
шівське» Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

Член Наглядової ради Оніщенко Тетяна Петрівна (посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), володіє часткою у статутно-
му капіталі Товариства - 9,9981%. Перелiк попереднiх посад якi особа 
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: менеджер ТОВ «Парусонд».

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Згідно рішення Наглядової ради, Протокол від 27.04.2018 року, об-
рано на 3 роки 

Голова Наглядової ради Усков Ігор Миколайович (посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), володіє часткою у статутно-
му капіталі Товариства - 32,6976%. Перелiк попереднiх посад якi особа 
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ПрАТ «Iнвестицiйний 
фонд «Київська Русь-МДС» . Обiймає посаду Директора ПрАТ «Iнвес-

ПуБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНДРуШIВСЬКЕ»
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тицiйний фонд «Київська Русь-МДС мiсцезнаходження: 01025, м. Київ, 
пров. Рильський, буд. 3 офiс 36

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Згідно рішення Ревізійної комісії, Протокол від 27.04.2018 року, об-
рано на 3 роки 

Голова Ревізійної комісії Грищук Антоніна Степанівна (посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних), володіє часткою у ста-
тутному капіталі Товариства - 0,1149%. Перелiк попереднiх посад якi осо-

ба обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер-касир 
ПАТ «Андрушiвське. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

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

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

2. Голова правління  Ануфрiєв Микола Володимирович
30.04.2018

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 «НАуКОВО-
ВИРОБНИчИЙ КОНЦЕРН 
«уКРНАФТIНВЕСТ»

2. Код за ЄДРПОУ 22908289
3. Місцезнаходження 01042, мiсто Київ, бульвар Марiї 

Приймаченко, буд.1/27
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 463-66-36 (044) 501-23-66
5. Електронна поштова адреса troffuni@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації

http://ukrnaftinvest.prat.in.ua/

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПраТ НВК «Укрнафтiнвест» 

27.04.2018 року, оформленого Протоколом №1/2018 було принято рiшення 
про:

1. Припинення повноважень Ради директорiв Товариства, а саме:
1.1. Грицюк Олени Миколаївни - члена Ради Директорiв - Президента, 

не надала згоди на розголошення паспортних даних, часткою в статутно-
му капiталi Товариства не володiє, судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Строк перебування на посадi члена Ради директорiв - 6 рокiв, 
Президента - 3 роки. Пiдстава прийняття рiшення: неможливiсть одного iз 
членiв виконавчого органу, обраних шляхом кумулятивного голосування, 
виконувати обовязки за станом здоровя та припинення його повноважень. 

1.2. Трохименка Григорiя Лазаровича - члена Ради Директорiв, не на-
дав згоди на розголошення паспортних даних, часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Строк перебування на посадi члена Ради директорiв - 20р.9мiс. 
Пiдстава прийняття рiшення: неможливiсть виконувати обовязки за ста-
ном здоровя. 

2. Припинення повноважень Наглядової ради у звязку з закiнченням 
строку повноважень, а саме:

2.1. Черниша Володимира Валентиновича - голови Наглядової ради 
Товариства, не надав згоди на розголошення паспортних даних, часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє, судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi члена Ради 
директорiв - 4р.10мiс.

2.2. Червiнського Олександра Сергiйовича - члена Наглядової ради То-
вариства, не надав згоди на розголошення паспортних даних, часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє, судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi члена Ради 
директорiв - 4р.10мiс.

2.3. Трофименка Михайла Михайловича - члена Наглядової ради Това-
риства, не надав згоди на розголошення паспортних даних, часткою в ста-
тутному капiталi Товариства не володiє, судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк перебування на посадi члена Ради директорiв - 3р.

3. Обрано Раду директорiв та Президента Товариства у складi:
3.1. Грицюк Олени Миколаївни - член Ради директорiв - Президент То-

вариства. не надала згоди на розголошення паспортних даних, часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє, судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк повноважень Президента - безстроково 
або до припинення повноважень члена Ради Директорiв. Останнi 5 рокiв 
обiймала посади члена Ради директорiв та Президента в 
ПрАТ НВК «Укрнафтiнвест».

3.2. Черниша Олександра Володимировича - член Ради директорiв. не 
надав згоди на розголошення паспортних даних, часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Строк повноважень члена Ради директорiв 3 роки, за вiдсутностi 
рiшення зборiв - безстроково. Iншi посади останнi 5 рокiв не займав.

4. Обрано Наглядову раду Товариства у наступному складi:
4.1. Черниш Володимир Валентинович - член Наглядової ради, не на-

дав згоди на розголошення паспортних даних, часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Строк повноважень члена Наглядової ради 3 роки. Останнi 5 
рокiв займав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ НВК «Укрнафтiнвест». 
Черниш В.В. є представником акцiонера - ТОВ «Квадрат-Гео», код 
ЄДРПОУ 41184801.

4.2. Червiнський Олександр Сергiйович - член Наглядової ради, не на-
дав згоди на розголошення паспортних даних, часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Строк повноважень члена Наглядової ради 3 роки. Останнi 5 
рокiв займав посаду члена Наглядової ради ПрАТ НВК «Укрнафтiнвест», 
директор ТОВ «НТI Україна», заст.директора ТОВ «Фумiком Україна». 
Червiнський О.С.. є представником акцiонера - ТОВ «НТI Україна», код 
ЄДРПОУ 35830536.

4.3. Козаченко Анна Леонiдiвна - член Наглядової ради, не надала зго-
ди на розголошення паспортних даних, часткою в статутному капiталi То-
вариства не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк повноважень члена Наглядової ради 3 роки. Останнi 5 рокiв посад 
не займала. Козаченко А.Л. є представником акцiонера - ТОВ «НТI Украї-
на», код ЄДРПОУ 35830536.

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 Грицюк Олена Миколаївна
Президент (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

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

емітента
I. Загальні відомості: 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСуВНА МЕ-
ХАНІЗОВАНА КОЛОНА №509». 2. Код за ЄДРПОУ 01354266. 
3. Місцезнаходження 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових 
Стрільців, 4. 4. Міжміський код, телефон та факс (04594) 5-30-01, 5-30-10. 
5. Електронна поштова адреса spmk509@emitent.net.ua. 6. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: http://spmk509.com.ua/zvitnist16.php. 7. Вид особливої 
інформації: прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів.

II. Текст повідомлення: 
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попере-

днє надання згоди на вчинення значних правочинів: 27.04.2018р. Відомос-
ті щодо правочинів: договори/контракти/угоди на купівлю-продаж майна, 

надання робіт/послуг, надання в оренду й експлуатацію власного рухомого 
та нерухомого майна, договори/угоди на отримання кредитів, банківських 
гарантій, передачі майна та майнових прав банкам в заставу, які вчиняти-
муться Товариством в ході поточної господарської діяльності до 
26.04.2019р., сукупна вартість яких не повинна перевищувати 15 млн. грн. 
Гранична сукупна вартість правочинів: 15000 тис. грн. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності: 1270 тис. грн. Спів-
відношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
1181,10236%. Загальна кількість голосуючих акцій: 63637. Кількість голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 59045. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
59045. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 
рішення: 0.

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

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

2. Директор – Маліновський Р.В., 02.05.2018р.
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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 «СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ «єВРОIНС 
уКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ 22868348
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ , Велика 

Василькiвська, 102
4. Міжміський код, телефон та факс 0442474477 0445290894
5. Електронна поштова адреса euroins@euroins.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

euroins.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до Протоколу № 44 вiд 27.04.2018р. чергових загальних 

зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження Васiл Сте-
фанов Стефанов - представника акцiонера, як Голови Наглядової ради 
Товариства з 27.04.2018р. 

Повноваження Голови Наглядової ради Товариства припинено з 
27.04.2018р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi Голови Нагля-
дової Ради Товариства з 13.04.2017р. до 27.04.2018р., припинено повнова-
ження у зв'язку iз закiнченням термiну, на який дану особу було обрано. 

Вiдповiдно до Протоколу № 44 вiд 27.04.2018р. чергових загальних 
зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження пана Iван 
Дiмiтров Хрiстов, як члена Наглядової ради Товариства з 27.04.2018р. 

Повноваження члена Голови Наглядової ради Товариства припинено з 
27.04.2018р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi члена Наглядо-
вої Ради Товариства з 13.04.2017р. до 27.04.2018р., припинено повнова-
ження у зв'язку iз закiнченням термiну, на який дану особу було обрано. 

Вiдповiдно до Протоколу № 44 вiд 27.04.2018р. чергових загальних 
зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження п. Радосла-
ва Нiколова Пенева, як члена Наглядової ради Товариства з 27.04.2018р. 

Повноваження члена Голови Наглядової ради Товариства припинено з 
27.04.2018р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на посадi члена Наглядо-
вої Ради Товариства з 13.04.2017р. до 27.04.2018р., припинено повноваження 
у зв'язку iз закiнченням термiну, на який дану особу було обрано. 

На засiданнi чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «Євроiнс 
Україна» (Протокол № 44 вiд 27.04.2018р.), за пропозицiєю, наданою 
акцiонером Товариства Акцiонерне товариство Євроiнс Iншуринс Груп 
(Болгарiя), було прийнято рiшення обрати пана Васiл Стефанов Стефанов 
членом Наглядової ради Товариства з 02.05.2018р. 

Васiл Стефанов Стефанов обраний на посаду члена Наглядової ради 
Товариства з 02.05.2018р. на три роки, є представником акцiонера, згоду 
на розкриття паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних по-

садах:
Березень 2013 – дотепер - Євро-Фiнанс АТ, член Ради Директорiв i Го-

лова iнвестицiйної банкiвської дiяльностi i злиттiв та поглинань, 
iнвестицiй;

Березень 2013 – дотепер: Авто Юнiон Пропертiс, експерт з управлiння 
сiльськогосподарськими землями, Управляюча компанiя Булленд 
Iнвестментс РЕIТ;

Вересень 2009 – дотепер – Вiнарт Стефановi Лтд, спiввласник i керую-
чий директор;

Вересень 2008 – дотепер – Арконт-А Лтл / Арконт-Iнвест Лтд., 
Спiввласник, Фiнансовий i Бiзнес Директор – Мiжнароднi клiєнти.

30.09.2016-12.04.2017 - Голова Наглядової ради ПАТ «СК «Євроiнс 
Україна»;

13.04.2017-27.04.2018 - Голова Наглядової ради ПрАТ»СК «Євроiнс 
Україна» 

На засiданнi чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «Євроiнс 
Україна» (Протокол № 44 вiд 27.04.2018р.), за пропозицiєю, наданою 
акцiонером Товариства Акцiонерне товариство Євроiнс Iншуринс Груп 
(Болгарiя), було прийнято рiшення обрати пана Iван Дiмiтров Хрiстов чле-
ном Наглядової ради Товариства з 02.05.2018р. 

Iван Дiмiтров Хрiстов обраний на посаду члена Наглядової ради Товари-
ства з 02.05.2018р. на три роки, є представником акцiонера, згоду на розкрит-
тя паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах:

Травень 2012 – дотепер: Єврохолд Болгарiя АТ, головний бухгалтер;
30.09.2016-12.04.2017 - член Наглядової ради ПАТ «СК «Євроiнс Україна». 
13.04.2017-27.04.2018 - член Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроiнс 

Україна»
На засiданнi чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «Євроiнс 

Україна» (Протокол № 44 вiд 27.04.2018р.), за пропозицiєю, наданою 
акцiонером Товариства Акцiонерне товариство Євроiнс Iншуринс Груп 
(Болгарiя), було прийнято рiшення обрати панi Радослава Нiколова Пене-
ва членом Наглядової ради Товариства з 02.05.2018р. 

Радослава Нiколова Пенева обрана на посаду члена Наглядової ради То-
вариства з 02.05.2018р. на три роки, є представником акцiонера, згоду на роз-
криття паспортних даних не давала, часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на наступних посадах:

Лютий 2015 – дотепер: страхова компанiя Євроiнс АТ, юридичний кон-
сультант;

Сiчень 2014 – серпень 2014: юридична фiрма адвокат Вержинiя Дако-
ва, юридичний консультант;

Сiчень 2008 – сiчень 2014 - юридична фiрма адвокат Iван Янков, юри-
дичний консультант;

Сiчень 2013 – сiчень 2014 – «Дексi Консалт» Лтд., юридичний консуль-
тант;

30.09.2016-12.04.2017 - член Наглядової ради ПАТ «СК «Євроiнс Україна»;
13.04.2017-27.04.2018 - член Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроiнс 

Україна».
III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Волков Олександр Васильович 
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 01413767
3. Місцезнаходження 87515 м. Маріуполь вул. Євпаторійська, буд.49
4. Міжміський код, телефон та факс 0629-41-01-86 0629-53-01-15
5. Електронна поштова адреса su-112@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет su112.com.ua
7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про попереднє надан-

ня згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення 

1).27.04.2018р. річними загальними зборами акціонерів Товариства 

протокол №27 прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 
27.04.2018р. по 27.04.2019р. включно у відповідності до Статуту та ді-
ючого законодавства, їх вчинення відбувається після підтвердження 
Наглядовою радою згоди на їх вчинення та надання Директору Товари-
ства повноваження щодо підписання вказаних договорів; Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: пра-
вочини по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, вико-
нанню робіт та надання послуг третім особам по видам діяльності згід-
но Статуту на внутрішніх ринках; Гранична сукупна вартість правочинів: 
250000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 35334 тис. грн; Співвідношення граничної сукуп-
ної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (у відсотках): 707,53382%; Загальна 
кількість голосуючих акцій: 294034шт. ; Кількість голосуючих акцій, що 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
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зареєстровані для участі у загальних зборах: 249415шт.; Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:224237шт. ; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-
шення: 0шт.

2).27.04.2018р. річними загальними зборами акціонерів Товариства 
протокол №27 прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 
27.04.2018р. по 27.04.2019р. включно у відповідності до Статуту та ді-
ючого законодавства, їх вчинення відбувається після підтвердження 
Наглядовою радою згоди на їх вчинення та надання Директору Товари-
ства повноваження щодо підписання вказаних договорів; Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: угоди 
на отримання банківських гарантій на виконання контрактів вироблення 
продукції, виконання робіт та надання послуг на отримання авансових 
платежів від замовника, або кредиту у сумі до 70% від вартості робіт за 
цими договорами ;

Гранична сукупна вартість правочинів: 175000 тис. грн; Вартість ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
35334 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках): 495,27367%; Загальна кількість голосуючих 
акцій:294034шт; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для учас-
ті у загальних зборах: 249415шт.; Кількість голосуючих акцій, що прого-
лосували «за» прийняття рішення: 224237шт.; Кількість голосуючих ак-
цій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0шт..

3).27.04.2018р. річними загальними зборами акціонерів Товариства 
протокол №27 прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 
27.04.2018р. по 27.04.2019р. включно у відповідності до Статуту та ді-
ючого законодавства, їх вчинення відбувається після підтвердження 
Наглядовою радою згоди на їх вчинення та надання Директору Товари-
ства повноваження щодо підписання вказаних договорів; Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: пра-
вочини по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, 
включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше 
майно; Гранична сукупна вартість правочинів: 80000 тис. грн; Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
35334 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках): 226,41082%; Загальна кількість голосуючих ак-
цій: 294034шт.; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі 
у загальних зборах:249415шт.; Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення: 224237шт.; Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» прийняття рішення: 0шт..

4).27.04.2018р. річними загальними зборами акціонерів Товариства 
протокол №27 прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 
27.04.2018р. по 27.04.2019р. включно у відповідності до Статуту та ді-
ючого законодавства, їх вчинення відбувається після підтвердження 
Наглядовою радою згоди на їх вчинення та надання Директору Товари-
ства повноваження щодо підписання вказаних договорів; Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: на-
дання послуг для господарської діяльності Товариства; Гранична сукуп-
на вартість правочинів: 50000 тис. грн; Вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 35334 тис. грн; 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 141,50676%; Загальна кількість голосуючих акцій:294034шт.; 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах:249415шт.; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення:224237шт.; Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «проти» прийняття рішення: 0шт. 

5).27.04.2018р. річними загальними зборами акціонерів Товариства 
протокол №27 прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 
27.04.2018р. по 27.04.2019р. включно у відповідності до Статуту та ді-
ючого законодавства, їх вчинення відбувається після підтвердження 
Наглядовою радою згоди на їх вчинення та надання Директору Товари-
ства повноваження щодо підписання вказаних договорів; Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: дого-
ворів купівлі-продажу необоротних активів у сумі свище 1% вартості ак-
тивів Товариства за даними останньої річної звітності; Гранична сукуп-
на вартість правочинів: 3600 тис. грн; Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності: 35334 тис. грн; Співвідно-
шення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
10,18849%;

Загальна кількість голосуючих акцій:294034шт.; Кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 249415шт.; Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення:224237шт.; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-

ти» прийняття рішення: 0шт..
6).27.04.2018р. річними загальними зборами акціонерів Товариства 

протокол №27 прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 
27.04.2018р. по 27.04.2019р. включно у відповідності до Статуту та ді-
ючого законодавства, їх вчинення відбувається після підтвердження 
Наглядовою радою згоди на їх вчинення та надання Директору Товари-
ства повноваження щодо підписання вказаних договорів; Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: дого-
вори поставки (механізмів, обладнання, інструментів тощо); Гранична 
сукупна вартість правочинів: 50000 тис. грн; Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності: 35334 тис. грн; Спів-
відношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
141,50676%; Загальна кількість голосуючих акцій: 294034шт.; Кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 
249415шт.; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прий-
няття рішення: 224237шт.; Кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «проти» прийняття рішення: 0шт. 

7).27.04.2018р. річними загальними зборами акціонерів Товариства 
протокол №27 прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 
27.04.2018р. по 27.04.2019р. включно у відповідності до Статуту та ді-
ючого законодавства, їх вчинення відбувається після підтвердження 
Наглядовою радою згоди на їх вчинення та надання Директору Товари-
ства повноваження щодо підписання вказаних договорів; Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: пра-
вочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (дого-
вори позики, кредитні договори, договори фінансової допомоги) ; Гра-
нична сукупна вартість правочинів: 10000 тис.грн; Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 35334 тис. грн; 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 28,30135%; Загальна кількість голосуючих акцій: 294034шт.; Кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах:249415шт.; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення: 224237шт.; Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «проти» прийняття рішення: 0шт.

8).27.04.2018р. річними загальними зборами акціонерів Товариства 
протокол №27 прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 
27.04.2018р. по 27.04.2019р. включно у відповідності до Статуту та ді-
ючого законодавства, їх вчинення відбувається після підтвердження 
Наглядовою радою згоди на їх вчинення та надання Директору Товари-
ства повноваження щодо підписання вказаних договорів; Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: пра-
вочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків 
по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відсту-
плення права вимоги) ; Гранична сукупна вартість правочинів: 6000 тис. 
грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 35334 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 16,98081%; Загальна кількість голосую-
чих акцій:294034шт.; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах:249415шт.; Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення: 224237шт.; Кількість голосую-
чих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0шт.

9).27.04.2018р. річними загальними зборами акціонерів Товариства 
протокол №27 прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 
27.04.2018р. по 27.04.2019р. включно у відповідності до Статуту та ді-
ючого законодавства, іх вчинення відбувається після підтвердження 
Наглядовою радою згоди на їх вчинення та надання Директору Товари-
ства повноваження щодо підписання вказаних договорів; Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: вчи-
нення інших правочинів, спрямованих на забезпечення виконання при-
йнятих Товариством зобов’язань (завдаток, іпотека, застава, порука та 
інше); Гранична сукупна вартість правочинів: 10000 тис. грн; Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
35334 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках): 28,30135%; Загальна кількість голосуючих акцій: 
294034шт.; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах: 249415шт.; Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення: 224237шт.; Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» прийняття рішення: 0шт.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
Директор Проценко В.І.
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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 

«ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ»
2. Код за ЄДРПОУ 00274690
3. Місцезнаходження 02160, м.Київ,  

вул. Фанерна, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс 044 5591358 044 5591211
5. Електронна поштова адреса info@fanplit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://fanplit.com.ua

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

II. Текст повідомлення
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Фанплит» вiд 

26.04.2018р. (протокол № 19) припинено повноваження у зв'язку з до-
строковим припиненням повноважень:

- Голови Наглядової ради Супруненка Владислава Володимировича. 
Перебував на посадi з 26.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних да-
них не надав. Посадова особа володiє акцiями емiтента у розмiрi 
0,055152%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. 

- члена Наглядової ради Коноваленко Наталi Валентинiвни. Перебу-
вала на посадi з 26.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надала. Посадова особа володiє акцiями емiтента у розмiрi 0,015965%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- члена Наглядової ради Школьного Володимира Олександровича. 
Перебував на посадi з 26.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних да-
них не надав. Посадова особа володiє акцiями емiтента у розмiрi 
0,028301%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Фанплит» вiд 
26.04.2018р. (протокол № 19) в зв'язку з обранням нового складу органiв 
управлiння обрано:

- Цуприка Богдана Мирославовича (як представника акцiонера 
ТОВ «Укрплита», що володiє акцiями емiтента у розмiрi 88,018141%) - 
Головою Наглядової ради строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймав 
протягом останнiх 5 рокiв - директор ТОВ «СОРБЕС УКРАЇНА». Згоди на 
розкриття паспортних даних не надав. Посадова особа акцiями емiтента 
особисто не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

- Ващенка Андрiя Михайловича - членом Наглядової ради строком 
на 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - адвокат. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посадова особа володiє 
акцiями емiтента в розмiрi 0,045718%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

- Трофимчука Романа Петровича (як представника акцiонера 
«NEXTGOOD LIMITED», що володiє акцiями емiтента у розмiрi 
8.791727%) - членом Наглядової ради строком на 3 роки. Iншi посади, 
якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - директор ТОВ «КФЗ». Згоди на 
розкриття паспортних даних не надав. Посадова особа акцiями емiтента 
особисто не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Фанплит» вiд 
26.04.2018р. (протокол № 19) припинено повноваження у зв'язку з до-
строковим припиненням повноважень:

- Голови Правлiння Горбатюка Палладiя Миколайовича. Перебував 
на посадi з 26.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних не на-
дав. Посадова особа володiє акцiями емiтента у розмiрi 0,198113 %. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

- члена Правлiння Балича Ярослава Михайловича. Перебував на 
посадi з 26.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. 
Посадова особа володiє акцiями емiтента у розмiрi 0,107402 %. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- члена Правлiння Барановського Валерiя Iвановича. Перебував на 
посадi з 26.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. 
Посадова особа володiє акцiями емiтента у розмiрi 0,078374 %. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- члена Правлiння Ковальчук Людмили Петрiвни. Перебувала на 
посадi з 26.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. 
Посадова особа володiє акцiями емiтента у розмiрi 0,063134 %. Непога-

шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
- члена Правлiння Лапшинського Iвана Михайловича. Перебував на 

посадi з 26.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. 
Посадова особа володiє акцiями емiтента у розмiрi 0,068214 %. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- члена Правлiння Пилипчука Григорiя Миколайовича. Перебував на 
посадi з 26.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. 
Посадова особа володiє акцiями емiтента у розмiрi 0,075471 %. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- члена Правлiння Шульги Марiї Павлiвни. Перебувала на посадi з 
26.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадо-
ва особа володiє акцiями емiтента у розмiрi 0,027576 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Фанплит» вiд 
26.04.2018р. (протокол № 19) в зв'язку з обранням нового складу органiв 
управлiння обрано:

- Рижого Миколу Леонтiйовича - Головою Правлiння строком на 
3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - заступник 
директора по загальних питаннях ТОВ-ФIРМА «ЯЗЬМ». Згоди на роз-
криття паспортних даних не надав. Посадова особа акцiями емiтента 
особисто не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

- Тищенко Свiтлану Миколаївну - членом Правлiння строком на 
3 роки. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - директор 
ТОВ «ЛК IНТЕРПЛИТ НАДВIРНА». Згоди на розкриття паспортних даних 
не надала. Посадова особа акцiями емiтента особисто не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- Майданюк Олену Василiвну - членом Правлiння строком на 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - економiст з бухгал-
терського облiку та аналiзу господарської дiяльностi ТОВ «Укрплита». 
Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа 
акцiями емiтента особисто не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

- Боженюка Назара Дмитровича - членом Правлiння строком на 
3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - заступник 
директора з продажу ТОВ «Укрплита». Згоди на розкриття паспортних 
даних не надав. Посадова особа акцiями емiтента особисто не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- Балича Ярослава Михайловича - членом Правлiння строком на 
3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - головний 
iнженер ПрАТ «Фанплит». Згоди на розкриття паспортних даних не на-
дав. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в 
розмiрi 0,107402%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

- Котлярова Антона Юрiйовича - членом Правлiння строком на 
3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - юрискон-
сульт ТОВ «Укрплита». Згоди на розкриття паспортних даних не надав. 
Посадова особа акцiями емiтента особисто не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- Дяченка Артема Юрiйовича - членом Правлiння строком на 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - заступник директора 
з маркетингу ТОВ «Укрплита». Згоди на розкриття паспортних даних не 
надав. Посадова особа акцiями емiтента особисто не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Фанплит» вiд 
26.04.2018р. (протокол № 19) припинено повноваження у зв'язку з до-
строковим припиненням повноважень Ревiзора Шевчук Оксани Iванiвни. 
Перебувала на посадi з 26.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних да-
них не надала. Посадова особа не володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Фанплит» вiд 
26.04.2018р. (протокол № 19) в зв'язку з обранням нового складу органу 
контролю товариства обрано Бєляковську Олену Миколаївну - ревiзором 
строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - 
економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської дiяльностi 
ТОВ «Укрплита». Згоди на розкриття паспортних даних не надала. По-
садова особа акцiями емiтента особисто не володiє. 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 Рижий Микола Леонтiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ»
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Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита 
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цін-
них паперів. 
Голова Правлiння Свiтек Iван
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПуБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"уКРСОЦБАНК"

2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження
03150, м.Київ, вул. Ковпака, буд. 29

4. Код за ЄДРПОУ
00039019

5. Міжміський код та телефон, факс
+38 044 205 45 55 -

6. Електронна поштова адреса
report_stockmarket@ukrsotsbank.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 27.04.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

- -
(номер та найменування офіційного 

друкованого видання)
(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на 
сторінці

https://www.ukrsotsbank.com/
sp_reginfo/

в 
мережі 
Інтер-

нет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата 
вчинення 
дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повнова-

ження)

Посада Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

наймену-
вання 

юридич-
ної особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 
ідентифі-
каційний 

код за 
єДРПОу 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 
статутно-

му 
капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
27.04.2018 обрано Голова 

Наглядової 
Ради, Член 
Наглядової 
Ради Банку, 
представник 

Ей-Бi-Ейч 
Холдiнгс С.А.

Шпек 
Роман 

Васильо-
вич

СН 615440
22.01.1998 
Старокиїв-

ським РУ ГУ 
МВС 

України в 
м.Києвi

0

Зміст інформації:
ПАТ "УКРСОЦБАНК" (надалi - Банк) повiдомляє, що з 27 квiтня 2018 р. 
Головою Наглядової Ради Банку обрано Члена Наглядової Ради Шпека 
Романа Васильовича (рiшення Наглядової Ради Банку вiд 27.04.2018 
протокол № 32) на строк до переобрання складу Наглядової Ради. Шпек 
Роман Васильович (паспорт: СН № 615440, виданий 22.01.1998 р. 
Старокиївським РУ ГУ МВС України в м.Києвi) є представником 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH Holdings S.A., реєстрацiйний № B 151018 у 
Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: бульвар 
Дю Прiнс Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство Люксембург), 
якому належить 99,91% акцiй Банку. 
Шпек Р.В. часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймав Шпек Р.В. протягом останнiх п'яти рокiв:
з 29.12.2017 по 02.04.2018 та з 10.04.2018 по 26.04.2018 - ПАТ "УКР-
СОЦБАНК" (Україна), Голова Наглядової Ради 
з 25.04.2017 по теперiшнiй час - ПАТ "УКРСОЦБАНК" (Україна), Член 
Наглядової Ради
з 11.10.2010 по теперiшнiй час - ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна), Старший 
радник Президента

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 
"уКРТРАНСНАФТА"

2. Код за ЄДРПОУ 31570412
3. Місцезнаходження 01010, м. Київ,  

вул. Московська, 32/2
4. Міжміський код, телефон та факс 0442015797 0442015778
5. Електронна поштова адреса symonov@ukrtransnafta.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.ukrtransnafta.com

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення
Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Укртранснафта» 26.04.2018 прийняли 

рiшення № 165 про виплату дивiдендiв; дата складення перелiку осiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв, 21.05.2018. Розмiр дивiдендiв, що 
пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн.): 
1604769750.00. Строк виплати дивiдендiв: з 23.05.2018 до 15.06.2018 
включно. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонеру ПАТ «Укр-
транснафта» - Нацiональнiй акцiонернiй компанiї «Нафтогаз України». 
Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному 
обсязi всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.

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 Гавриленко Микола Миколайович
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА 

КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20542223. Місцезна-

ходження емітента: м.Івано-Франківськ, вул.Василіянок буд.22 
оф. 300. Телефон емітента: 0342532320. Електронна поштова 
адреса:princom@com.if.ua Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.
princom.com.ua

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

Зборами акцiонерiв протокол № 1/2018 вiд 26.04.2018р. було при-
йнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення Товари-
ством значних правочинiв, гранична сукупна вартiсть яких, не пови-
нна перевищувати 8000000 грн., що вчинятимуться Товариством у 
ходi його поточної господарської дiяльностi протягом 1 (одного)року 
з дня проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв, а саме:

Укладання Товариством правочинiв щодо надання або отримання 
послуг, виконання робiт, передачi або отримання в управлiння будь-
яким способом основних фондiв (засобiв), придбання або вiдчуження 
оборотних i необоротних активiв, комiсiї, кредитiв, акредитивiв, по-
зик, фiнансової допомоги, поруки (гарантiї), застави та iнших 
правочинiв

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності 
за 2017 рік становить 11868 тис. грн. Співвідношення граничної су-
купності вартості правочинів до вартості активів за даними річної фі-
нансової звітності за 2017 рік – 67,41%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 89 006 700 шт., кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 
89 006 670 шт. кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 
89 006 670, «проти» - 0, «не голосували»-0.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством

Директор  Савицька Л.Г.



№84, 3 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

119

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПІДВОЛОчИСЬКА ФАБРИКА ПЛАСТ-
МАСОВИХ ВИРОБІВ». 2. Код за ЄДРПОУ: 00310261. 3. Місцезна-
ходження: 47800, Тернопiльська обл., Підволочиський р-н., селище Підво-
лочиськ, вул. Галицького, 77. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(03543)2-14-67. 5. Електрона поштова адреса: pidfabrika@ukr.net. 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: pfpv.afr.net.ua. 7. Вид особливої інформації: Ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 (протокол від 27.04.2018) при-

йнято рiшення припинити повноваження, в зв’язку iз закiнченням термiну пов-
новажень:

- голови Правлiння Рижака Григорія Ананійовича (посадова особа не дала 
згоди на розголошення паспортних даних). Володіє часткою в статутному 
капiталi в розмірі 0,014484 відсотків. Посадова особа перебувала на посадi 
5  років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- члена правлiння Слободяна Юрія Леонідовича (посадова особа не дала 
згоди на розголошення паспортних даних). Володіє часткою в статутному 
капiталi в розмірі 0,608314 відсотків. Посадова особа перебувала на посадi 
5 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- члена правлiння Трача Миколи Миколайовича (посадова особа не дала 
згоди на розголошення паспортних даних). Володіє часткою в статутному 
капiталi в розмірі 0,284845 відсотків. Посадова особа перебувала на посадi 
5  років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- члена правлiння Квасниці Марії Іванівни (посадова особа не дала згоди 
на розголошення паспортних даних). Володіє часткою в статутному капiталi в 
розмірі 0,362091 відсотків. Посадова особа перебувала на посадi 5 років. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- члена правлiння Заоборного Бориса Михайловича (посадова особа не 
дала згоди на розголошення паспортних даних). Володіє часткою в статутно-
му капiталi в розмірі 0,154492 відсотків. Посадова особа перебувала на посадi 
5 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- голови Наглядової ради Тимошенко Ольги Володимирівни (посадова осо-
ба не дала згоди на розголошення паспортних даних). Володіє часткою в ста-
тутному капiталi в розмірі 60,232704 відсотків. Посадова особа перебувала на 
посадi 5 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.

- члена Наглядової ради Лиса Петра Казимировича (посадова особа не 
дала згоди на розголошення паспортних даних). Володіє часткою в статутно-
му капiталi в розмірі 0,197943 відсотків. Посадова особа перебувала на посадi 
5 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- члена Наглядової ради Матусіва Павла Петровича (посадова особа не 
дала згоди на розголошення паспортних даних). Володіє часткою в статутно-
му капiталi в розмірі 0,246222 відсотків. Посадова особа перебувала на посадi 
5 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- члена Наглядової ради Луб’янецької Лариси Анатоліївни (посадова особа 
не дала згоди на розголошення паспортних даних). Володіє часткою в статут-
ному капiталi в розмірі 0,168976 відсотків. Посадова особа перебувала на 
посадi 5 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.

- члена Наглядової ради Пайтеля Зигмунда Івановича (посадова особа не 
дала згоди на розголошення паспортних даних). Володіє часткою в статутно-
му капiталi в розмірі 0,313813 відсотків. Посадова особа перебувала на посадi 
5 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- голови Ревізійної комісії Воронюк Олени Казимирівни (посадова особа не 
дала згоди на розголошення паспортних даних). Володіє часткою в статутно-
му капiталi в розмірі 0,231739 відсотків. Посадова особа перебувала на посадi 
5 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- члена Ревізійної комісії Коваль Марії Болеславівни (посадова особа не 
дала згоди на розголошення паспортних даних). Володіє часткою в статутно-
му капiталi в розмірі 0,173804 відсотків. Посадова особа перебувала на посадi 
5 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- члена Ревізійної комісії Ілюшкіної Оксани Іванівни (посадова особа не 
дала згоди на розголошення паспортних даних). Володіє часткою в статутно-
му капiталi в розмірі 0,251050 відсотків. Посадова особа перебувала на посадi 
5 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 (протокол від 27.04.2018), об-
рано:

- на посаду голови правлiння Рижака Григорія Ананійовича (посадова осо-
ба не дала згоди на розголошення паспортних даних). Володіє часткою в ста-
тутному капiталi в розмірі 0,014484 відсотків. Протягом останнiх 5 рокiв особа 
обiймала посаду голови Правління Товариства. Обрано термiном на 5 років. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- на посаду члена правлiння Слободяна Юрія Леонідовича (посадова осо-
ба не дала згоди на розголошення паспортних даних). Володіє часткою в ста-
тутному капiталi в розмірі 0,608314 відсотків. Протягом останнiх 5 рокiв особа 
обiймала посаду головного інженера Товариства. Обрано термiном на 5 років. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
- на посаду члена правлiння Трача Миколу Миколайовича (посадова особа 

не дала згоди на розголошення паспортних даних). Володіє часткою в статут-
ному капiталi в розмірі 0,284845 відсотків. Протягом останнiх 5 рокiв особа 
обiймала посаду начальника електромеханічного відділу Товариства. Обрано 
термiном на 5 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

- на посаду члена правлiння Квасницю Марію Івапнівну (посадова особа 
не дала згоди на розголошення паспортних даних). Володіє часткою в статут-
ному капiталi в розмірі 0,362091відсотків. Протягом останнiх 5 рокiв особа 
обiймала посаду: інженер по праці в Товаристві, пенсіонерка. Обрано термiном 
на 5 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- на посаду члена правлiння Заоборного Бориса Михайловича (посадова 
особа не дала згоди на розголошення паспортних даних). Володіє часткою в 
статутному капiталi в розмірі 0,154492 відсотків. Протягом останнiх 5 рокiв осо-
ба обiймала посаду ливарника пластмас в Товаристві. Обрано термiном на 
5 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- на посаду голови Наглядової ради - акціонера Тимошенко Ольгу Володи-
мирівну (посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних). 
Володіє часткою в статутному капiталi в розмірі 60,232704 відсотків. Протягом 
останнiх 5 рокiв особа обiймала посаду перекладача - редактора SDI Media 
Latvia. Обрано термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

- на посаду члена Наглядової ради - акціонера Лиса Петра Казимировича 
(посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних). Володіє 
часткою в статутному капiталi в розмірі 0,197943 відсотків. Протягом останнiх 
5 рокiв особа обiймала посаду слюсаря - ремонтника Товариства. Обрано 
термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

- на посаду члена Наглядової ради - акцiонера Моленду Богдана Тадейо-
вича Казимировича (посадова особа не дала згоди на розголошення паспорт-
них даних). Володіє часткою в статутному капiталi в розмірі 0,168976 відсотків. 
Протягом останнiх 5 рокiв особа обiймала посаду сторожа Товариства. Обра-
но термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має.

- на посаду члена Наглядової ради - акціонера Луб’янецьку Ларису Анато-
ліївну Казимировича (посадова особа не дала згоди на розголошення пас-
портних даних). Володіє часткою в статутному капiталi в розмірі 0,168976 від-
сотків. Протягом останнiх 5 рокiв особа обiймала посаду комірника Товариства. 
Обрано термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

- на посаду члена Наглядової ради акцiонера Пайтеля Зигмунда Івановича 
Казимировича (посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних 
даних). Володіє часткою в статутному капiталi в розмірі 0,313813 відсотків. 
Протягом останнiх 5 рокiв особа обiймала посаду начальника електромеханіч-
ного відділу Товариства. Обрано термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

- на посаду голови Ревізійної комісії Воронюк Оксану Анатоліївну (посадо-
ва особа не дала згоди на розголошення паспортних даних). Володіє часткою 
в статутному капiталi в розмірі 0,024139 відсотків. Протягом останнiх 5 рокiв 
особа обiймала посаду бухгалтера Товариства. Обрано термiном на 5 років. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- на посаду члена Ревізійної комісії Коваль Марію Болеславівну (посадова 
особа не дала згоди на розголошення паспортних даних). Володіє часткою в 
статутному капiталi в розмірі 0,173804 відсотків. Протягом останнiх 5 рокiв осо-
ба не обiймала посаду, пенсіонерка. Обрано термiном на 5 років. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- на посаду члена Ревізійної комісії Ілюшкіну Оксану Іванівну (посадова 
особа не дала згоди на розголошення паспортних даних). Володіє часткою в 
статутному капiталi в розмірі 0,251050 відсотків. Протягом останнiх 5 рокiв осо-
ба не обiймала посаду, пенсіонерка. Обрано термiном на 5 років. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2018, згідно наказу № 12 по Товариству від 27.04.2018, звільнено з 
посади головного бухгалтера Товариства Воронюк Олену Казимирівну (поса-
дова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних). Володіє част-
кою в статутному капiталi в розмірі 0,231739 відсотків. Посадова особа пере-
бувала на посадi 18 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

27.04.2018, згідно наказу № 12 по Товариству від 27.04.2018, призначено 
на посаду головного бухгалтера Товариства Воронюк Оксану Анатоліївну (по-
садова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних). Володіє 
часткою в статутному капiталi в розмірі 0,024139 відсотків. Протягом останнiх 
5 рокiв особа обiймала посаду бухгалтера Товариства. Обрано на безстроко-
вий термін. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

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

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

Голова правління   Г.А. Рижак
    (підпис)
    27.04.2018
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "УНIВЕРСАЛ 
БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 21133352
3. Місцезнаходження 04114, м.Київ,  

Автозаводська, 54/19
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 391-57-96 (044) 

390-54-19
5. Електронна поштова адреса oficce@universalbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» 

27.04.2018 (Протокол № 1-2018) прийнято рiшення припинити повнова-
ження Голови Спостережної Ради Попенка Сергiя Павловича (згоду на 
розкриття паспортних даних не надав), є представником акцiонера 
БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД (BAILICAN LIMITED), не володiє часткою в статутно-
му капiталi Банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Попенко Сергiй Павлович займав посаду протягом 1 року 
3 мiсяцiв. Обрано новий склад Спостережної Ради.

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» 
27.04.2018 (Протокол № 1-2018) прийнято рiшення припинити повно-
важення члена Спостережної ради Ястремської Наталiї Євгенiвни 
(згоду на розкриття паспортних даних не надала), є представником 
акцiонера БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД (BAILICAN LIMITED), не володiє част-
кою в статутному капiталi Банку, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Ястремська Наталiя Євгенiвна займала 
посаду протягом 1 року 3 мiсяцiв. Обрано новий склад Спостережної 
Ради.

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» 
27.04.2018 (Протокол № 1-2018) прийнято рiшення припинити повнова-
ження незалежного члена Спостережної ради Максюти Анатолiя 
Аркадiйовича (згоду на розкриття паспортних даних не надала), не 
володiє часткою в статутному капiталi Банку, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Максюта Анатолiй Аркадiйович 
займав посаду протягом 1 року 3 мiсяцiв. Обрано новий склад Спосте-
режної Ради.

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» 
27.04.2018 (Протокол № 1-2018) прийнято рiшення припинити повнова-
ження незалежного члена Спостережної ради Никитенко Валентини 
Степанiвни (згоду на розкриття паспортних даних не надала), не володiє 
часткою в статутному капiталi Банку, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Никитенко Валентина Степанiвна займала 
посаду протягом 1 року 3 мiсяцiв. Обрано новий склад Спостережної 
Ради.

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» 
27.04.2018 (Протокол № 1-2018) прийнято рiшення припинити повно-
важення член Спостережної ради Назаренко Людмили Василiвни 
(згоду на розкриття паспортних даних не надала), є представником 
акцiонера БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД (BAILICAN LIMITED), не володiє част-
кою в статутному капiталi Банку, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Назаренко Людмила Василiвна займала 
посаду протягом 1 року 3 мiсяцiв. Обраний новий склад Спостереж-
ної Ради.

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» 
27.04.2018 (Протокол № 1-2018) прийнято

рiшення про обрання члена Наглядової (Спостережної) ради Попен-
ка Сергiя Павловича (згоду на розкриття паспортних даних не надав), є 
представником акцiонера БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД (BAILICAN LIMITED), не 
володiє часткою в статутному капiталi Банку, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв за-
ймав посади: з 26.09.2013 р. до теперiшнього часу -ТОВ «ГРУПА ТАС», 
Голова Ради Директорiв; з 01.03.2011 р. по 25.09.2013 р. - ТОВ «ТАС 
ГРУП», З 21.12.2017 р. по 27.04.2018 - ПАТ «ВiЕс Банк», Голова Спосте-
режної Ради;

з 16.01.2017 року по 26.04.2017 р., з 26.04.2017 р. по 27.04.2018 - 

ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», Голова Спостережної Ради;
Голова Ради Директорiв; 
Обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК».
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» 

27.04.2018 (Протокол № 1-2018) прийнято
рiшення про обрання члена Наглядової (Спостережної) ради Ястрем-

ської Наталiї Євгенiвни (згоду на розкриття паспортних даних не нада-
ла), є представником акцiонера БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД (BAILICAN LIMITED), 
не володiє часткою в статутному капiталi Банку, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв 
займала посади: з 05.02.2014 р. до теперiшнього часу -ТОВ «ГРУПА 
ТАС», Директор з фiнансового контролю та бюджетування; з 
21.12.2017 р. по теперiшнiй час - ПАТ «ВiЕс Банк», член Спостережної 
Ради; з 16.01.2017 року по 26.04.2017 р., з 26.04.2017 р. по теперiшнiй 
час - ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», член Спостережної Ради; з 01.10.2013 р. 
по 05.02.2014 р. - ТОВ «ГРУПА ТАС», Директор з управлiння активами у 
фiнансовому секторi; з 01.03.2011 р. по 01.10.2013 р. - ТОВ «ТАС ГРУП», 
Директор з управлiння активами у фiнансовому секторi.

Обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК».

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» 
27.04.2018 (Протокол № 1-2018) прийнято рiшення про обрання члена 
Наглядової (Спостережної) ради Максюти Анатолiя Аркадiйовича (згоду 
на розкриття паспортних даних не надала), не володiє часткою в статут-
ному капiталi Банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: Член Спо-
стережної ради АТ «ТАСКОМБАНК»; 16.06.15 – 31.12.16, консультант, 
вiце-президент концерну NICMAS (за сумiсництвом), 09.10.2014 – 
30.09.16– радник громадської органiзацiї Iнститут бюджету i соцiально-
економiчних дослiджень., 03.09.2014 – 08.10.2014, виконуючий обов’язки 
Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України, 05.04.2012 – 
03.09.2014, перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi 
України, 08.07.2011 – 05.04.2012, радник Президента України – Керiвник 
Головного управлiння з питань реформи соцiальної сфери Адмiнiстрацiї 
Президента України).

Обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК».

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» 
27.04.2018 (Протокол № 1-2018) прийнято

рiшення про обрання члена Наглядової (Спостережної) ради Ники-
тенко Валентини Степанiвни (згоду на розкриття паспортних даних не 
надала), не володiє часткою в статутному капiталi Банку, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 
п’яти рокiв займав посади: з 21.12.2017 р. по теперiшнiй час - ПАТ «ВiЕс 
Банк», член Спостережної Ради (незалежний); з 16.01.2017 року по 
26.04.2017 р., з 26.04.2017 р. по теперiшнiй час - ПАТ «УНIВЕРСАЛ 
БАНК», член Спостережної Ради (незалежний);12.01.2016 – по 
теперiшнiй час, член Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», 
31.03.2015 – 11.01.2016 – експерт центру перспективних дослiджень, 
аналiзу та стратегiй розвитку пенсiйної сфери Державного пiдприємства 
«Iнформацiйний центр персонiфiкованого облiку Пенсiйного фонду 
України», 03.04.2007 – 27.02.2015 – Заступник Голови Правлiння 
Пенсiйного фонду України.

Обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК».

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» 
27.04.2018 (Протокол № 1-2018) прийнято

рiшення про обрання члена Наглядової (Спостережної) ради 
Матвiйчука Володимира Макаровича (згоду на розкриття паспортних да-
них не надала), не володiє часткою в статутному капiталi Банку, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
останнiх п’яти рокiв займав посади: заступник мiнiстра Фiнансiв України - 
керiвник апарату; заступник Мiнiстра працi та соцiальної полiтики 
України.

Обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК».

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 Старомiнська I.О.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

ПуБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“уНIВЕРСАЛ БАНК”
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «БТА БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 14359845
3. Місцезнаходження: 01032 Київ Жилянська, 75
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 495-65-59 044 495-65-65
5. Електронна поштова адреса: papir@bta.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://btabank.ua/ukr/osobliva_
informaciya.php

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 Зміна складу 
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Єдиним акціонером ПАТ «БТА БАНК» - АТ «БТА Банк» (рішення 

єдиного акціонера ПАТ «БТА БАНК» від 25.04.2018 р.) прийнято рі-
шення про переобрання Мухамєд-Рахімова Алібєка Уразовича (пас-
порт: серія б/с номер 08879878 виданий 22.07.2013 р. Міністерством 
внутрішніх справ Республіки Казахстан) на посаду Голова Наглядової 
ради. Акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє 
(0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: згідно з чинним законодавством (на три 
роки). Переобирається як представник акцiонера АТ «БТА Банк», яко-
му належать 100% акцій. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: головний менеджер Департаменту бюджетного 
планування АТ «Фонд розвитку підприємництва «Даму», дилер депар-
таменту монетарних операцій і управління активами РГУ «Національ-
ний Банк Республіки Казахстан», головний менеджер фінансового де-
партаменту АТ «Адміністрація Міжнародного фінансового центру 
«Астана», заступник директора департаменту казначейства АТ «Каз-
комерцбанк»; радник Голови Правління, Голова Наглядової ради 
ПАТ «БТА БАНК».

Єдиним акціонером ПАТ «БТА БАНК» - АТ «БТА Банк» (рішення 
єдиного акціонера ПАТ «БТА БАНК» від 25.04.2018 р.) прийнято рі-
шення про припинення повноважень посадової особи - Турсунова 
Арая Кудайбєргєновича (паспорт: серія б/с номер 06656579 виданий 
24.05.2010 р. Міністерством Юстиції Республіки Казахстан), який за-
ймав посаду Член Наглядової ради. Часткою в статутному капіталі та 
пакетом акцій не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 13.11.2017.

Єдиним акціонером ПАТ «БТА БАНК» - АТ «БТА Банк» (рішення 
єдиного акціонера ПАТ «БТА БАНК» від 25.04.2018 р.) прийнято рі-
шення про припинення повноважень посадової особи- Дугашєва Са-
хільжана Маліковича (паспорт: серія б/с номер 07984697 виданий 
31.01.2012 р. Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан), 
який займав посаду Член Наглядової ради. Часткою в статутному ка-
піталі та пакетом акцій не володіє.Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: з 13.11.2017.

Єдиним акціонером ПАТ «БТА БАНК» - АТ «БТА Банк» (рішення 
єдиного акціонера ПАТ «БТА БАНК» від 25.04.2018 р.) прийнято рі-
шення про припинення повноважень посадової особи - Манкєєва Абая 
Куанишєвича (паспорт: серія б/с номер 10598319 виданий 01.03.2016 
р. Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан), який займав 
посаду Член Наглядової ради. Часткою в статутному капіталі та паке-
том акцій не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
13.11.2017.

Єдиним акціонером ПАТ «БТА БАНК» - АТ «БТА Банк» (рішення 
єдиного акціонера ПАТ «БТА БАНК» від 25.04.2018 р.) прийнято рі-
шення про припинення повноважень посадової особи - Бєкєнєва Тіму-
ра Мухтаровича (паспорт: серія б/с номер 08745240 виданий 
29.05.2013 р. Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан), 
який займав посаду Член Наглядової ради. Часткою в статутному ка-
піталі та пакетом акцій не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: з 13.11.2017.

Єдиним акціонером ПАТ «БТА БАНК» - АТ «БТА Банк» (рішення 
єдиного акціонера ПАТ «БТА БАНК» від 25.04.2018 р.) прийнято рі-

шення про обрання Турсунова Арая Кудайбєргєновича (паспорт: серія 
б/с номер 06656579 виданий 24.05.2010 р. Міністерством Юстиції Рес-
публіки Казахстан) на посаду Член Наглядової ради. Акціями та част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє (0%). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який об-
рано особу: згідно з чинним законодавством (на три роки). Обираєть-
ся як представник акцiонера АТ «БТА Банк», якому належать 100% 
акцій. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
директор Департаменту аналізу і управління ризиками АТ «Казина Ка-
пітал Менеджмент», заступник Голови - член Правління АТ «Євразій-
ський Капітал», керівник Центру обслуговування інвесторів АТ «Аста-
на Innovations», член Ради директорів – незалежний директор 
АТ «АСИЛ-ІНВЕСТ», член Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

Єдиним акціонером ПАТ «БТА БАНК» - АТ «БТА Банк» (рішення 
єдиного акціонера ПАТ «БТА БАНК» від 25.04.2018 р.) прийнято рі-
шення про обрання Дугашєва Сахільжана Маліковича (паспорт: серія 
б/с номер 07984697 виданий 31.01.2012 р. Міністерством внутрішніх 
справ Республіки Казахстан) на посаду Член Наглядової ради. Акція-
ми та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%). Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: згідно з чинним законодавством (на три роки). 
Обирається як представник акцiонера АТ «БТА Банк», якому належать 
100% акцій. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: керівник Апарату Корпоративного секретаря, заступник дирек-
тора Юридичного Департаменту, Директор департаменту по роботі із 
дочірніми і залежними організаціями АТ «БТА Банк», член Наглядової 
ради ПАТ «БТА БАНК».

Єдиним акціонером ПАТ «БТА БАНК» - АТ «БТА Банк» (рішення 
єдиного акціонера ПАТ «БТА БАНК» від 25.04.2018 р.) прийнято рі-
шення про обрання Манкєєва Абая Куанишєвича (паспорт: серія б/с 
номер 10598319 виданий 01.03.2016 р. Міністерством внутрішніх 
справ Республіки Казахстан) на посаду незалежний член Наглядової 
ради. Акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє 
(0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: згідно з чинним законодавством (на три 
роки). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
начальник Управління по роботі з нерухомістю АТ «Іпотечна організа-
ція «Казахстанська Іпотечна Компанія», член Наглядової ради 
ПАТ «БТА БАНК».

Єдиним акціонером ПАТ «БТА БАНК» - АТ «БТА Банк» (рішення 
єдиного акціонера ПАТ «БТА БАНК» від 25.04.2018 р.) прийнято рі-
шення про обрання Бєкєнєва Тімура Мухтаровича (паспорт: серія б/с 
номер 08745240 виданий 29.05.2013 р. Міністерством внутрішніх 
справ Республіки Казахстан) на посаду Член Наглядової ради -неза-
лежний директор. Акціями та часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє (0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: згідно з чинним законодав-
ством (на три роки). Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п'яти років: головний бухгалтер - член Правління АТ «Private Asset 
Management» (АТ «Прайвет Есет Менеджмент»), керуючий директор 
АТ «Компанія зі страхування життя «Державна ануїтетна компанія», 
головний бухгалтер Корпоративного фонду «Фонд розвитку», заступ-
ник головного бухгалтера АТ «ZIM Capital» (АТ «Зим Кепітел»), нежа-
лежний член Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

Єдиним акціонером ПАТ «БТА БАНК» - АТ «БТА Банк» (рішення 
єдиного акціонера ПАТ «БТА БАНК» від 25.04.2018 р.) прийнято рі-
шення про обрання Талтусова Ріната Алдашєвича (паспорт: серія б/с 
номер 035805437 виданий 27.12.2013 р. Міністерством внутрішніх 
справ Республіки Казахстан) Членом Наглядової ради (незалежний 
директор). Акціями та часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє (0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який обрано особу: згідно з чинним законодавством (на 
три роки). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти ро-
ків: директор філіалу АТ «Фонд розвитку підприємництва «Даму», го-
ловний менеджер Департаменту управління житлово- будівельними 
активами АТ «Національний керуючий холдинг «Байтерек», керуючий 
директор, заступник директора Департаменту з реалізації державних 
програм та будівельних проектів АТ «Жилстройсбербанк Казахстану».

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 Безвушко Є.О.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
26.04.2018

(дата) 

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«БТА БАНК»
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
«ТРАСТ-КАПІТАЛ» 

2. Код за ЄДРПОУ - 26519933
3. Місцезнаходження – 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7 
4. Міжміський код, телефон та факс – (044)206-33-88, (044) 206-33-51
5. Електронна поштова адреса – KAA@tc-bank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://www.tc-bank.com 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення – Відо-
мості про зміну складу посадових осіб

ІІ. Текст повідомлення
27.04.2018 року Рішенням акціонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 

№2/2018 вiд 27.04.2018р. прийнято рiшення припинити повноваження 
Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капітал» та обрати (переобрати) 
діючий склад Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капітал» на строк до на-
ступних річних зборів банку: 

- Кравченко Iрина Юрiївна (паспорт СН 797922, виданий Печерським 
РУ ГУ МВС України в м.Києвi 14.05.1998р.) - припинення повноважень на 
посадi Голови Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал», перебувала на 
посадi з 27.04.2017 року. Володiє часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ 
«Траст-капiтал» - 100%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

- Ревуцький Олег Генрiхович (паспорт ТТ 053973, виданий Голосiївським 
РУ ГУМВС України в м.Києвi 06.05.2011р.) - припинення повноважень Чле-
на Наглядової Ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал», перебував на посадi з 
27.04.2017 року. Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

- Ковриженко Анатолiй Миколайович (паспорт МЕ 390734, виданий 
Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 15.06.2004р.) - припинення 
повноважень на посадi Члена Наглядової ради, Заступника Голови Нагля-
дової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал», на посадi перебував з 27.04.2017 
року. Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- Москалець Вячеслав Анатолiйович (паспорт ТТ 252750, виданий Дес-
нянським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi 30.09.2014р.) - припинення пов-
новажень на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал», на 
посадi перебував з 27.04.2017 року. Часткою в статутному капiталi 
ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

- Пархоменко Юрiй Федорович (паспорт МЕ 063826, виданий 
Днiпровське РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 18.06.2002р.) - припинення 
повноважень на посадi Члена Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал», 
на посадi перебував з 27.04.2017 року. Часткою в статутному капiталi 
ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

27.04.2018 року Рішенням акціонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
№2/2018 вiд 27.04.2018р. прийнято рiшення припинити повноваження 
Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капітал» та обрати (переобрати) 
діючий склад Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капітал» на строк до на-
ступних річних зборів банку: 

- Кравченко Iрина Юрiївна (паспорт СН 797922, виданий Печерським 
РУ ГУ МВС України в м.Києвi 14.05.1998р.) - обрання (переобрання) на по-
саду Голови Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» на строк до на-
ступних рiчних зборiв банку. Приступає до виконання обов'язкiв 01.05.2018 
року. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 05.12.2008 року 
по теперiшнiй час – Голова Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». 
Володiє часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» - 100%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- Ревуцький Олег Генрiхович (паспорт ТТ 053973, виданий Голосiївським 
РУ ГУМВС України в м.Києвi 06.05.2011р.) - обрання (переобрання) на по-
саду Члена Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» на строк до на-
ступних рiчних зборiв банку. Приступає до виконання обов'язкiв 01.05.2018 
року. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: з 26.02.2009р. по 
теперiшнiй час – iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть, з 01.07.2015 року 
по теперiшнiй час - Член Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». 
Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

- Ковриженко Анатолiй Миколайович (паспорт МЕ 390734, виданий 
Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 15.06.2004р.) - обрання (пере-
обрання) на посаду Члена Наглядової ради, Заступника Голови Наглядо-
вої ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» на строк до наступних рiчних зборiв 
банку. Приступає до виконання обов'язкiв 01.05.2018 року. Посади, якi 

обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.07.2015 року по теперiшнiй час 
- Член Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради ПАТ «АКБ 
«Траст-капiтал». Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. 

- Москалець Вячеслав Анатолiйович (паспорт ТТ 252750, виданий Дес-
нянським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi 30.09.2014р.) - обрання (переоб-
рання) на посаду Члена Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» на 
строк до наступних рiчних зборiв банку. Приступає до виконання обов'язкiв 
01.05.2018 року. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Голо-
вний бухгалтер ТОВ «КУА «ТЕМ», Член Наглядової Ради ПАТ «АКБ 
«Траст-капiтал» з 01.07.2015 року по теперiшнiй час. Часткою в статутно-
му капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

- Пархоменко Юрiй Федорович (паспорт МЕ 063826, виданий 
Днiпровське РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 18.06.2002р.) - обрання (пе-
реобрання) на посаду Члена Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
на строк до наступних рiчних зборiв банку. Приступає до виконання 
обов'язкiв 01.05.2018 року. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти 
рокiв: Радник Голови Правлiння ПАТ «АКБ «Траст-капiтал», з 01.07.2015 
року по теперiшнiй час - Член Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». 
Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
№2/2018 від 27.04.2018 року прийнято рiшення про припинення повно-
важень та обрання (переобрання) дiючого складу Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» повноважень – 3 (три) роки.

- Руднiцька Юлiя Богданiвна (паспорт МЕ 265757, виданий Києво-
Святошинським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 13.03.2003р.) - припи-
нення повноважень на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-
капiтал». Перебувала на посадi з 01.07.2015 року.Часткою в статутному 
капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

- Мацкевич Анна Анатолiївна (посадова особа не надала згоди на роз-
криття її паспортних даних) - припинення повноважень на посадi Члена 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». Перебувала на посадi з 
27.09.2016 року. Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

- Вигулярний Вiталiй Iванович (паспорт НК 011303, виданий Нiжинським 
РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 30.06.1995р.) - припинення повнова-
жень на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». Пере-
бував на посадi з 01.07.2015 року. Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ 
«Траст-капiтал» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

27.04.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
№2/2018 від 27.04.2018 року прийнято рiшення про припинення повно-
важень та обрання (переобрання) дiючого складу Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» повноважень – 3 (три) роки.

- Руднiцька Юлiя Богданiвна (паспорт МЕ 265757, виданий Києво-
Святошинським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 13.03.2003р.) - обран-
ня (переобрання) на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-
капiтал» на строк - 3 роки. Приступає до виконання обов'язкiв 01.05.2018 
року. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: аудитор в 
ТОВ «КУА «ТЕМ», з 01.07.2015 року по теперiшнiй час - Голова Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал».Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ 
«Траст-капiтал» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

- Мацкевич Анна Анатолiївна (посадова особа не надала згоди на роз-
криття її паспортних даних) - обрання (переобрання) на посаду Члена 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» на строк - 3 роки. Приступає 
до виконання обов'язкiв 01.05.2018 року. Посади, якi обiймала протягом 
останнiх п'яти рокiв: бухгалтер в ДП «ДАПЕКС ТРЕЙДIНГ УКРАЇНА», з 
27.09.2016 року по теперiшнiй час - член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ 
«Траст-капiтал». Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

- Вигулярний Вiталiй Iванович (паспорт НК 011303, виданий Нiжинським 
РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 30.06.1995р.) -обрання (переобран-
ня) на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» на строк 
- 3 роки. Приступає до виконання обов'язкiв 01.05.2018 року. Посади, якi 
обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Директор департаменту страхуван-
ня ПрАТ «СК «Реноме», з 01.07.2015 року по теперiшнiй час - Член 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». Часткою в статутному капiталi 
ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

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

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

2. Голова Правління ПАТ «АКБ «Траст-капітал»  Кравченко П.І. 
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 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «РОЗДIЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00955147 3. Місцезнахо-
дження емітента: 67400 Одеська обл м.Роздiльна, вул.Європейська, буд.83 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 60 48-53-3-13-64 31364 
5. Електронна поштова адреса емітента: elevator@rae.com.ua 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: www.rae.com.ua 7. Вид особливої інформації: 
Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних 
правочинiв

2. Текст повідомлення
дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочи-

ну: 26.04.2018р.
назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори Товариства
предмет правочину: Договiр комiсiї № 49 вiд 27.09.2017 року року - продаж 

пшеницi в iнтересах ПрАТ «Роздiльнянський елеватор»
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 

вiдповiдно до законодавства: 1503789,17 грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 

70443 тис.грн
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-

чину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках): 2.1348

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 25308210 шт. кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 24880612 шт. кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за»прийняття рiшення : 24880612 шт. 
«проти» прийняття рiшення : 0 шт. додатковi критерiї для вiднесення правочину 
до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi 
статутом акцiонерного товариства - вiдсутнi

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочи-
ну: 26.04.2018р.

назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори Товариства
предмет правочину: Договiр оренды №01/06 вiд 01.06.2015 року - оренда 

нерухомостi
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 

вiдповiдно до законодавства: 33662,4 грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 

70443 тис.грн
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-

чину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках): 0.0478

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 2530 210 шт. кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 24880612 шт. кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що проголосували «за»прийняття рiшення : 24880612 шт. «проти» 
прийняття рiшення : 0 шт. додатковi критерiї для вiднесення правочину до зна-
чного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi стату-
том акцiонерного товариства - вiдсутнi

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочи-
ну: 26.04.2018р.

назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори Товариства
предмет правочину: Договiр комiсiї № 10 вiд 10.02.2017 року - продаж олiї 

соняшникової в iнтересах ПрАТ «Роздiльнянський елеватор»
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 

вiдповiдно до законодавства: 2881796,86 грн. вартiсть активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 70443 тис.грн

спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках): 4.091

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 2530210 шт. кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 24880612 шт. кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що проголосували «за»прийняття рiшення : 24880612 шт. «проти» 
прийняття рiшення : 0 шт. додатковi критерiї для вiднесення правочину до зна-
чного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi стату-
том акцiонерного товариства - вiдсутнi

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочи-
ну: 26.04.2018р.

назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори Товариства
предмет правочину: Договiр комiсiї № 55 вiд 21.07.2016 року - продаж олiї 

соняшникової в iнтересах ПрАТ «Роздiльнянський елеватор»
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 

вiдповiдно до законодавства: 3528377,69 грн. вартiсть активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 70443 тис.грн

спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi (у вiдсотках): 4.8747
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 2530210 шт. кiлькiсть голосуючих акцiй, 

що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 24880612 шт. кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що проголосували «за»прийняття рiшення : 24880612 шт. «проти» 
прийняття рiшення : 0 шт. додатковi критерiї для вiднесення правочину до зна-
чного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi стату-
том акцiонерного товариства - вiдсутнi

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочи-
ну: 26.04.2018р.

назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори Товариства
предмет правочину: Договiр комiсiї № 7 вiд 03.02.2017 року - продаж 

пшеницi,олiї соняшникової в iнтересах ПрАТ «Роздiльнянський елеватор»
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 

вiдповiдно до законодавства: 7490739,95 грн. вартiсть активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 70443 тис.грн

спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках): 10.63380

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 2530210 шт. кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 24880612 шт. кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що проголосували «за»прийняття рiшення : 24880612 шт. «проти» 
прийняття рiшення : 0 шт. додатковi критерiї для вiднесення правочину до зна-
чного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi стату-
том акцiонерного товариства - вiдсутнi

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочи-
ну: 26.04.2018р.

назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори Товариства
предмет правочину: Договiр складського зберiгання №64 вiд 30.08.2017 

року - ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначе-
на вiдповiдно до законодавства: 66372,42 грн. вартiсть активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 70443 тис.грн

спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках): 0.0942

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 2530210 шт. кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 24880612 шт. кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що проголосували «за»прийняття рiшення : 24880612 шт. «проти» 
прийняття рiшення : 0 шт. додатковi критерiї для вiднесення правочину до зна-
чного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi стату-
том акцiонерного товариства - вiдсутнi

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочи-
ну: 26.04.2018р.

назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори Товариства
предмет правочину: Договiр складського зберiгання № 14 вiд 21.06.2016 

року 
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 

вiдповiдно до законодавства: 420085,00 грн. вартiсть активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi: 70443 тис.грн

спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках): 0.5962

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 2530210 шт. кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 24880612 шт. кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що проголосували «за»прийняття рiшення : 24880612 шт. «проти» 
прийняття рiшення : 0 шт. додатковi критерiї для вiднесення правочину до зна-
чного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi стату-
том акцiонерного товариства - вiдсутнi

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочи-
ну: 26.04.2018р.

назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори Товариства
предмет правочину: Договiр комiсiї №60 вiд 20.10.2017 року - продаж олiї 

соняшникової в iнтересах ПрАТ «Роздiльнянський елеватор»
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 

вiдповiдно до законодавства: 3528377,69 грн. вартiсть активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 70443 тис.грн

спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках): 5.0088

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 2530210 шт. кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 24880612 шт. кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що проголосували «за»прийняття рiшення : 24880612 шт. «проти» 
прийняття рiшення : 0 шт. додатковi критерiї для вiднесення правочину до зна-
чного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi стату-
том акцiонерного товариства - вiдсутнi

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

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

3.2. Найменування посади.
Директор ____________ Iстратова Вiкторiя Василiвна
М.П.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації:
1. Загальні відомості: 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Коростенський завод МДФ»;2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емі-
тента: 37079170; 3. Місцезнаходження емітента: 01034 м. Київ, 
Шевченкiвський район, м.Київ вул. Ярославiв Вал, буд. 38; 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс емітента: (04142) 6-01-00; (04142) 6-01-10; 
5. Електронна поштова адреса емітента: jurist@kmm.ua; 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: www.kmm.ua; 7. Вид особливої інфор-
мації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

2. Текст повідомлення: 
Повноваження Голови Наглядової ради Юрушева Леонiда 

Леонiдовича (не дав згоди на розкриття паспортних даних) припинено 
27.04.2018 р. в зв»язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала 
на посадi - з 30.04.2015 р. Рiшення прийнято 27.04.2018 р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 27.04.2018 р.). Повно-
важення Члена Наглядової ради Юрушевої Наталiї Дмитрiвни (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 27.04.2018 р. в 
зв»язку iз закiнченням термiну дiї повноважень Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 
30.04.2015 р.. Рiшення прийнято 27.04.2018 р. загальними зборами 
акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 27.04.2018 р.). Повноваження Чле-
на Наглядової ради Жолинської Анастасiї Леонiдiвни (не дала згоди 
на розкриття паспортних даних) припинено 27.04.2018 р. в зв»язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2015 р.. 
Рiшення прийнято 27.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв (про-
токол №1/2018 вiд 27.04.2018 р.). Повноваження Члена Наглядової 
ради Юрушевої Єлiзавети Леонiдiвни (не дала згоди на розкриття 
паспортних даних) припинено 27.04.2018 р. в зв»язку iз закiнченням 
термiну дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2015 р.. Рiшення при-
йнято 27.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв (протокол 
№1/2018 вiд 27.04.2018 р.). Повноваження Члена Наглядової ради 
Акуленка Юрiя Володимировича (не дав згоди на розкриття паспорт-
них даних) припинено 27.04.2018 р.в зв»язку iз закiнченням термiну 
дiї повноважень . Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2015 р.. Рiшення прийнято 
27.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 
27.04.2018 р.). Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Юрашева 
Станiслава Вiталiйовича (не дав згоди на розкриття паспортних да-
них) припинено 27.04.2018 р. в зв»язку iз закiнченням термiну дiї пов-
новажень . Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi - з 29.04.2016 р.. Рiшення прийнято 
27.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 
27.04.2018  р.). Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Нагорнюк Люд-
мили Касимiвни (не дала згоди на розкриття паспортних даних) при-
пинено 27.04.2018 р. в зв»язку iз закiнченням термiну дiї повноважень 
. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала 
на посадi - з 29.04.2016 р.. Рiшення прийнято 27.04.2018 р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 27.04.2018 р.). Повно-
важення Члена Ревiзiйної комiсiї Осташевської Валентини Вiкторiвни 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 
27.04.2018 р. в зв»язку iз закiнченням термiну дiї повноважень . 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала 
на посадi - з 29.04.2016 р.. Рiшення прийнято 27.04.2018 р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 27.04.2018 р.). Голова 
Наглядової ради Юрушев Леонiд Леонiдович (не дав згоди на роз-
криття паспортних даних) обраний 27.04.2018 р. у зв»язку iз 
необхiднiстю обрання наглядової ради товариства. Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки., iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Президент-Голова Наглядової 
ради Публiчного акцiонерного товариства «Венчурний закритий 
недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд 

«Унiбудiнвест».. Рiшення прийнято 27.04.2018 р. загальними зборами 
акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 27.04.2018 р.) . Посадова особа не 
є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є не-
залежним директором. Член Наглядової ради Юрушева Наталiя 
Дмитрiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрана 
27.04.2018 р. в зв'язку iз необхiднiстю обрання наглядової ради това-
риства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 
на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - член 
Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Венчурний за-
критий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд 
«Унiбудiнвест». Рiшення прийнято 27.04.2018 р. загальними зборами 
акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 27.04.2018 р.). Посадова особа не є 
акцiонером, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є 
незалежним директором. Член Наглядової ради Юрушева Єлiзавета 
Леонiдiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрана 
27.04.2018 р. в зв'язку iз необхiднiстю обрання наглядової ради това-
риства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 
на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 
керiвник готелю «Ривьера». Рiшення прийнято 27.04.2018 р. загаль-
ними зборами акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 27.04.2018 р.). 
Посадова особа не є акцiонером, не є представником акцiонера або 
групи акцiонерiв, не є незалежним директором. Член Наглядової ради 
Акуленко Юрiй Володимирович (не дав згоди на розкриття паспорт-
них даних) обраний 27.04.2018 р. в зв'язку iз необхiднiстю обрання 
наглядової ради товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - начальник юридичного вiддiлу ПрАТ «КУА «Форум»; 
начальник юридичного вiддiлу ТОВ «Аструм Капiтал». Рiшення при-
йнято 27.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв (протокол 
№1/2018 вiд 27.04.2018 р.). Посадова особа не є акцiонером, не є 
представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним ди-
ректором. Член Наглядової ради Жолинська Анастасiя Леонiдiвна (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) обрана 27.04.2018 р. в 
зв'язку iз необхiднiстю обрання наглядової ради товариства . Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi 
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ТОВ «ГОТЕЛЬ МЕ-
НЕДЖМЕНТ». Рiшення прийнято 27.04.2018 р. загальними зборами 
акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 27.04.2018 р.). Посадова особа не є 
акцiонером,не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є 
незалежним директором. Голова Ревiзiйної комiсiї Юрашев Станiслав 
Вiталiйович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) обраний 
27.04.2018 р.в зв'язку iз необхiднiстю обрання ревiзiйної комiсiї това-
риства . Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 
на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 
ПрАТ «Коростенський завод МДФ», економiст, голова Ревiзiйної 
комiсiї ПрАТ «Коростенський завод МДФ», ТОВ «УКРАЇНСЬКА ХОЛ-
ДИНГОВА ЛIСОПИЛЬНА КОМПАНIЯ» заступник директора. Рiшення 
прийнято 27.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв (протокол 
№1/2018 вiд 27.04.2018 р.) Член Ревiзiйної комiсiї Нагорнюк Людмила 
Касимiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрана 
27.04.2018 р. в зв'язку iз необхiднiстю обрання ревiзiйної комiсiї това-
риства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 
на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Ге-
неральний директор ПрАТ «КУА «Форум». Рiшення прийнято 
27.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 
27.04.2018 р.). Член Ревiзiйної комiсiї Осташевська Валентина 
Вiкторiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрана 
27.04.2018 р. в зв'язку iз необхiднiстю обрання ревiзiйної комiсiї това-
риства . Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 
на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 
ТОВ «АКВАПАРК» - Фiнансовий директор, СК ПСК «ЗАХIД» - гене-
ральний директор. Рiшення прийнято 27.04.2018 р. загальними 
зборами акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 27.04.2018 р.).

3. Підпис: 
Генеральний директор Шевело Володимир Миколайович, підтвер-

джує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-
знає, що він несе відповідальність згідно з законодавством. 
02.05.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«КИЇВХIМПОСТАч»

2. Код за ЄДРПОУ 05539123
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, 

вул. Марка Вовчка, буд. 14
4. Міжміський код, телефон та факс 044 531 95 98 044 531 95 98
5. Електронна поштова адреса kyivhimpostach@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://05539123.smida.gov.ua/

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальнх зборiв акцiонерiв ПрАТ «Київхiмпостач» вiд 27.04.2018 р. 

Протокол № 01/18, попередньо надано згоду на вчинення значних правочинiв, 
прийняття рiшення про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних 
зборiв акцiонерiв та якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 
дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме 
(характер правочинiв): договорiв про участь в спiльному iнвестуваннi та/або 
будiвництвi, договорiв про делегування функцiй замовника, договорiв 
фiнансування/iнвестування, договорiв по розпорядженню Товариством 
об’єктами нерухомого майна (вiдчуження, придбання, продаж, передача в ко-
ристування третiх осiб, в оренду, iнше розпорядження майном), договорiв по 
розпорядженню Товариством об’єктами рухомого майна (вiдчуження, при-
дбання, продаж, передача в користування третiх осiб, в оренду, iнше розпоря-
дження майном), договорiв направлених на отримання Товариством грошових 
коштiв (договори позики, кредитнi договори, безповоротної/поворотної 
фiнансової допомоги), договорiв по забезпеченню виконання Товариством 
своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, тощо), 
договорiв по придбанню та реалiзацiї цiнних паперiв, часток в статутних 
капiталах Товариства та будь-яких iнших договорiв i документiв, якi можуть 
укладатися або пiдписуватися Товариством без включення та обмежень, вклю-
чаючи будь-якi додатковi угоди про внесення змiн до перелiчених вище 
правочинiв (зокрема договорiв про викладення у новiй редакцiї). Гранична су-
купна вартiсть всiх перелiчених правочинiв не може перевищувати  
500 000 000,00 (п’ятсот мiльйонiв грн. 00 коп.) гривень

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 87 749 тис. грн.

спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фінансової звiтностi (у 
вiдсотках): 569.8 %

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах: 1 223 309 шт.

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»: 1 223 309 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» : 0 шт.

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

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

2. Найменування посади Бубон Олександр Петрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
емітента. I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БРОВАРСЬКА ДРуКАРНЯ». 2. Код за ЄДРПОУ: 
02467191. Місцезнаходження: 07400, Київська обл., місто 
Бровари, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 154. 4. Міжміський код, 
телефон та факс: (04594) 40-140, (04594) 42-2-56. 5. Електронна 
поштова адреса: at132@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: 02467191.infosite.com.ua. 7. Вид особливої 
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 
II. Текст повідомлення. Назва уповноваженого органу емітента, 
який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб:  
загальні збори акціонерів. Дата прийняття рішення – 
30.04.2018р. Зміст такого рішення із зазначенням підстав: 
переобрання правління у зв`язку із закінченям терміну 
повноважень, переобрання ревізійної комісії у зв`язку із 
зміною кількісного складу цього органу. Всі зазначені нижче 
особи не дали згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не мають. У зв`язку з 
прийнятим рішенням виникла така інформація: 1. Припинено 
повноваження - Голова правлiння Бортнiйчук Григорiй 
Iванович. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 
40,886320%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
з 20.04.2012. 2. Припинено повноваження - член правлiння 
Трокоз Олександр євгенович. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі - 0%. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: з 20.04.2012. Замість звільненої особи нікого не 
обрано, посада залишається вакантною. 3. Обрано (переобрано 
на ту саму посаду) - Голова правлiння Бортнiйчук Григорiй 
Iванович. Строк, на який призначено (обрано) особу – 5 років. 
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 
Голова правління ПрАТ «БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ», 
в.о.директора ТОВ «Завод «Ремточмеханіка». 4. Припинено 
повноваження - Голова Ревiзiйної комiсiї Олексiєнко Вiра 
Василiвна. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі – 
0%. Строк, протягом якого особа перебувала  
на посаді: з 20.04.2012. 5. Припинено повноваження - член 
Ревiзiйної комiсiї чернявська Ольга Миколаївна.  
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 0%. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді:  
з 20.04.2012. 6. Припинено повноваження - член Ревiзiйної 
комiсiї Васянович Нiна Михайлiвна. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі - 0%. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді: з 20.04.2012. 7. Обрано Голова Ревiзiйної 
комісії Тімофеєв Всеволод Вадимович. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі –55,009633%. Строк, на який 
призначено (обрано) особу – 5 років. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: не працює.. III. Підпис.  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно із законодавством. 2. Найменування 
посади: Голова правлiння Бортнiйчук Григорiй Iванович. 
02.05.2018

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

1. Повне найменування емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТХІМ»
2. Код за ЄДРПОУ 23737191. 3. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, 

вул. Щорса, 31. 4. Міжміський код, телефон та факс 0445296016.  
5. Електронна поштова адреса sov@metchim.kiev.ua. 6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет www.metchim.kiev.ua. 7. Вид особливої інфор-
мації: прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів 

Загальними зборами акціонерів 28.04.2018 р. прийняте рiшення по-
передньо схвалити значнi правочини – договори купiвлi, продажу, постав-
ки, комiсiї, оренди, пiдряду, на виконання робiт та надання послуг, 
кредитнi та договори позики, поруки, доручення, вiдповiдального 
зберiгання, надання посередницьких послуг, створення спiльної 

дiяльностi, а також iншi договори, що не забороненi законодавством 
України, що вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної гос-
подарської дiяльностi протягом року з дати прийняття рiшення, iз гранич-
ною сукупною вартiстю 500 000 000,00 грн. Вартість активів Товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності – 12088,2 тис. грн..Спів-
відношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 
4136.27%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 64, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 64, кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 64, «проти» 
прийняття рiшення - 0.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

Голова правління В.А. Гордієнко, 28.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МЕТХІМ»
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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 "IНГ БАНК 
уКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ 21684818
3. Місцезнаходження 04070, Київ, Спаська, буд. 30-А
4. Міжміський код, телефон  
та факс

(044)2303030 (044)2303040

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

https://ingbankukraine.com/ua/esteoerienkai/
oefitseiiena-deokauemieenteatseiya

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
виплату дивідендів

II. Текст повідомлення
На позачерговому засiданнi Наглядової ради ПАТ «IНГ Банк Україна» 

(Протокол Позачергового засiдання Наглядової ради ПАТ «IНГ Банк 
Україна» вiд 2 травня 2018 року) було прийнято рiшення затвердити 
перелiк акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв, станом на 
2 травня 2018 року у складi IНГ Банк Н.В., якому належить 100 % про-
стих iменних акцiй Банку та встановити: строк виплати дивiдендiв -  
з 2 травня 2018 року по 17 жовтня 2018 року включно; порядок виплати 
дивiдендiв - в безготiвковiй формi в гривнi через депозитарну систему 
України.

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 
В. о. Голови Правлiння   Михальченко Олена Георгiївна
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  02.05.2018
  (дата)

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

2. I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«ОБОЛОНЬ»

2. Код за ЄДРПОУ 05391057
3. Місцезнаходження 04212, Київ, вул. Богатирська, 3
4. Міжміський код, телефон та факс 044 412-84-10 044 201-47-75
5. Електронна поштова адреса corp@kiev.obolon.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.obolon.ua/

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

3. II. Текст повідомлення
N
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності
(тис. грн)

Співвідношення 
граничної сукупності 
вартості правочинів 
до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності

(у відсотках)

1 2 3 4 5
1 26.04.2018 3 000 000 5 736 728 52,29
 Змiст iнформацiї: 
Загальними зборами акцiонерiв вiд 26 квiтня 2018 року (протокол №1 вiд 
26.04.2018 року) прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинен-
ня значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi його по-
точної дiяльностi протягом не бiльше, як одного року з дати прийняття 
такого рiшення, а саме (характер правочинів): правочини про продаж То-
вариством корпоративних прав, в тому числi цiнних паперiв, часток у ста-
тутному капiталi пiдприємств з корпоративними правами ПрАТ «ОБО-
ЛОНЬ», дочiрнiх пiдприємств ПрАТ «ОБОЛОНЬ», їх активiв та активiв 
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства. Надати повнова-
ження Генеральному директору Товариства або уповноваженому 
ним згідно із чинним законодавством представнику, на здійснення 
всіх необхідних дій, в тому числі право підпису, для вчинення (ви-
конання) від імені Товариства значних правочинів на вчинення яких 
цими зборами було надано попередню згоду.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 319912, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 219290, кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 218894, "проти" 
прийняття рiшення - 356.

4. 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 Булах Iгор Васильович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 02.05.2018

(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВ 
«ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ» 

2. Код за ЄДРПОУ 00274690
3. Місцезнаходження 02160, м.Київ, вул. Фанерна, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс 044 5591358 044 5591211
5. Електронна поштова адреса info@fanplit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://fanplit.com.ua

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

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

значних правочинiв, найменування уповноваженого органу, що його при-
йняв - 26.04.18 р., рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Фанплит» (про-
токол № 19 вiд 26.04.2018 р.).

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: 
схвалено вчинення правочинiв ПрАТ «Фанплит» протягом не бiльш як од-
ного року з дати проведення загальних зборiв, граничною вартiстю одного 
договору 35000,00 тис.грн., а саме:

- укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення гро-
шових зобов’язань однiєї особи або групи пов’язаних мiж собою осiб пе-
ред Товариством; 

- укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення гро-
шових зобов’язань Товариства перед однiєю особою або групою 
пов’язаних мiж собою осiб;

- укладення договорiв (вчинення правочинiв), щодо придбання та/або 
вiдчуження Товариством цiнних паперiв;

- укладення iнших договорiв (вчинення правочинiв), необхiдних для 
вчинення фiнансово-господарської дiяльностi товариства

при обов’язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою то-
вариства.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 35000,0 тис. грн.
Вартiсть активiв ПрАТ «Фанплит» за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi: 41057,0 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 85,25%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 136040 голосiв. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 122811 голосiв. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
122691 голосiв. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшення: 16 голосiв.

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

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

2. Найменування посади Рижий Микола Леонтiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛуРГIЙНИЙ 
ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 30939178; 3. Місцезнаходження: 85300, Доне-
цька обл., місто Покровськ, вул. Торгівельна, будинок 106А

4. Міжміський код, телефон та факс: (062)332-53-92, (050)943-94-87, 
(062)332-23-70

5. Електронна поштова адреса: padalka.iv@donetsksteel.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://dmz.donetsksteel.com/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

30.04.2018 р. загальними зборами ПрАТ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ»-
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» прийняте рішення про попереднє надання зго-

ди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ДМЗ» у 
ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з 
дати прийняття цього рішення, тобто до 30.04.2019 року включно. Харак-
тер правочинів – продаж та/або поставка вугільної продукції, гранична сукупна 
вартість правочинів 14 000 000 000 гривень. Співвідношення граничної сукуп-
ної вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ДМЗ» за даними останньої 
річної фінансової звітності – 84,97%. Вартість активів ПрАТ «ДМЗ» за даними 
останньої річної фінансової звітності – 16 475 636 715,77 грн. Загальна кіль-
кість голосуючих акцій - 7 798 845 843 шт., кількість голосуючих акцій, що були 
зареєстровані для участі у загальних зборах – 7 798 845 843 шт., кількість го-
лосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у загальних зборах –  
7 798 845 843 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» при-
йняте рішення – 7 798 845 843 шт., «проти» - 0.

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

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

2. Найменування посади Генеральний директор (ініціали та прізвище 
керівника) Зінченко Сергій Анатолійович (підпис) (дата) 02.05.2018 М.П.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ДІМ МАРОчНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 00413475;3. Місцезнаходження 74905, Херсон-
ська обл., м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 299

4. Міжміський код, телефон та факс 0554976228
5. Електронна поштова адреса glav_buh@tavria.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.tavria.ua ;7. Вид особливої ін-
формації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ Відомості про прий-
няття рішення про викуп власних акцій

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення щодо викупу власних акцій та назва упо-

вноваженого органу, який прийняв таке рішення: Загальні збори акціо-
нерів ПАТ «ДМК «Таврія» від 27.04.2018 року . 

Період викупу (дата початку й закінчення викупу) та порядок ви-
купу: з 01.05.2018р. по 31.12.2018р. включно (в тому числі: строк при-
ймання письмової пропозиції про викуп та укладення договору купівлі-
продажу акцій: з 01.05.2018р. по 01.12.2018р. включно.)

Інформація про мету викупу акцій, ціну викупу або порядок її ви-
значення із зазначенням факторів, які враховуються при визначенні 
ціни акцій, та ступеня їх впливу: Викупити 500 000 простих іменних ак-
цій ПАТ «ДМК «Таврія» (код за ЄДРПОУ 00413475) належних акціонерам 
Товариства за згодою власників цих акцій та за ринковою вартістю 1,2 грн. 
за кожну акцію на загальну суму 600 000 грн. Вказані акції придбаваються 
Товариством з метою їх подальшого продажу.Номінальна та ринкова 
вартість акцій та прибуток на акцію за річною фінансовою звітністю 
року, який передував даті прийняття рішення про викуп акцій: 
номiнальна вартiсть акцiї 0,25 грн., ринкова вартість акції 1,2 грн., прибу-
ток на акцiю за рiчною фiнансовою звiтнiстю року, який передував датi 
прийняття рiшення про викуп акцiй відсутній. 

Тип, форма існування і кількість акцій, що підлягають викупу: акцiя 
проста бездокументарна iменна у кількості 500 000 (п’ятсот тисяч ) штук. 

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості ак-
цій, що підлягають викупу, до статутного капіталу: 0,61%. 

Найменування юридичних осіб або зазначається «фізична осо-
ба», якщо інформація виникла щодо власника - фізичної особи, акці-
онерів, які володіють 10 і більше відсотками акцій станом до викупу 
акцій: фізичних осіб - акціонерів, які володіють 10% не має. Акціонер – 
юридична особа GONIKIOS WINE LTD (ГОНІКІОС ВАЙН ЛТД) - 94,10%.
Прізвище, ім’я та по батькові членів наглядової ради та/або виконав-
чого органу або найменування юридичної особи, у яких викупову-
ються акції, із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, та 
частки у загальній кількості акцій станом до викупу акцій: інформаці-
єю про прізвище, ім’я та по батькові членів наглядової ради та/або вико-
навчого органу або найменування юридичної особи, у яких викуповуються 
акції Товариство не володіє.

Дата викупу власних акцій, їх тип, кількість, частка від статутного 
капіталу: Емітент не володіє раніше викупленими власними акціями .
Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що 
підлягають викупу, та найменування органу, що здійснив державну 
реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу: 25.09.2010 р., 
№ 22/21/1/10, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

ІІІ. Підпис :Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. Генеральний директор О.О. Єрьоменко 
М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 02.05.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.  

I. Загальні відомості1. Повне найменування емітента: ПуБЛІчНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД 
РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИчНИХ 
ПРЕПАРАТІВ «РІАП». 2.Код за ЄДРПОУ:05761293. 
3. Місцезнаходження: 04080 м. Київ вул. Корабельна 5. 4. Телефон та 
факс(044) 482-41-38. 5.Електронна поштова адреса: riap@mbk.biz.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: riap.mbk.biz.ua.7.Вид особливої 
інформації: Зміна складу посадових осіб емітентаII. Текст повідомлення. 
27.04.2018р. Загальними Зборами акціонерів Товариства прийнято 
рішення про зміну складу посадових осіб емітента, у зв’язку із закінченням 
терміну повноважень а саме:- припинено повноваження Голови Наглядової 
ради Рутковський Едуард Казимирович - за рішенням Загальних зборів. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 49,60%, пакетом акцій 
емітента у розмірі 27519,25 грн.Обіймав посаду з 14.04.2018р.- припинено 
повноваження Члена Наглядової ради Кiрєєв Олександр Володимирович 
- за рішенням Загальних зборів. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 5,907%, пакетом акцій емітента у розмірі 3277,55 грн. Обіймав 
посаду з 14.04.2018р.- припинено повноваження Члена Наглядової ради 
Бровко Володимир Дмитрович - за рішенням Загальних зборів. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,659%, пакетом акцій емітента у 
розмірі 365,45грн. Обіймав посаду з 14.04.2018р.-припинено повноваження 
Члена Наглядової ради Селівьорстов Андрій Володимирович - за 
рішенням Загальних зборів. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 0,009 %, пакетом акцій емітента у розмірі 5 грн. Обіймав посаду 
з 14.04.2018р.- припинено повноваження Члена Наглядової ради 
Пономаренко Валерій Іванович - за рішенням Загальних зборів. Неволодіє 
часткою в статутному капіталі емітента. Обіймав посаду з 14.04.2018р.
Обрано на посаду члена Наглядової ради Семенець Борис Григорович за 
рішенням Загальних зборів. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 0,27%, пакетом акцій емітента у розмірі 149,1 грн. Особу 
призначено до наступних річних зборів товариства. Інші посади:  
ПАТ Київський завод «РІАП»- головний енергетик.Обрано на посаду члена 
Наглядової ради Кiрєєв Олександр Володимирович за рішенням Загальних 
зборів. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 5,907%, пакетом 
акцій емітента у розмірі 3277,55 грн.Особу призначено до наступних 
річних зборів товариства. Інші посади: ПАТ Київський завод «РІАП»-
Заступник голова правління.Обрано на посаду Голови Наглядової ради 
Бровко Володимир Дмитрович за рішенням Загальних зборів. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,659%, пакетом акцій емітента у 
розмірі 365,45грн. Особу призначено до наступних річних зборів 
товариства. Інші посади: ТОВ «ПАРІСОФ» - директор.Обрано на посаду 
члена Наглядової ради Селівьорстов Андрій Володимирович за рішенням 
Загальних зборів. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,009 %, 
пакетом акцій емітента у розмірі 5 грн.Особу призначено до наступних 
річних зборів товариства. Інші посади: ПАТ «Київський радіозавод» - член 
правління.Обрано на посаду члена Наглядової ради Пономаренко Валерій 
Іванович за рішенням Загальних зборів.Неволодіє часткою в статутному 
капіталі.Особу призначено до наступних річних зборів товариства. Інші 
посади: Голова Правління ЗАТ САСК «Спецексiмстрах».Усі посадові 
особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
мають,не є незалежними директорами та не надали згоди на розкриття 
паспортних даних. III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує 
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правління Купраш В.С. 
27.04.2018р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації:1. Загальні ві-
домості: Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО ЧЕРНЯХIВСЬКИЙ ЗАВОД «АВАНГАРД»; Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ: 02969662; Місцезнаходження емітента: 12300 Житомирська обл., 
Черняхiвський р-н, смт. Черняхiв, вул. Iндустрiальна, 24-В; Міжміський код, 
телефон та факс емітента: (04134)4-82-61; Електронна поштова адреса 
емітента: avangard@emzvit.com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  
www.ztavangard.inf.ua; Вид особливої інформації :Вiдомостi про змiну скла-
ду посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення: 28.04.2018 р. в зв»язку iз автоматичним 
закiнченням термiну дiє повноважень на посадi відбулись такі зміни: По-
вноваження Голова наглядової ради Гордасевич Альбiна Владиленiвна 
(паспорт:ВМ 394160 виданий Корольовським РВ УМВС України в 
Житомирськiй обл 17.09.1997) припинено 28.04.2018 р. Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента 9.74506% Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-

бувала на посадi - з 28.04.2017 р. Повноваження Член наглядової ради 
Заїка Вiктор Iванович (паспорт:ВМ 909917 виданий Черняхiвським РВ 
УМВС України в Житомирський областi 08.12.2000) припинено 
28.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02072% 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi - з 28.04.2017 р.. Повноваження Член 
наглядової ради Лапiна Наталiя Павлiвна (паспорт: ВМ 724673 виданий 
Житомирським МВ УМВС України в Житомирськiй обл 12.02.2003) при-
пинено 28.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.02072% .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 28.04.2017 р.. 
На посаду Голови та Членів наглядової ради нiкого не обирали, так як 
загальнi збори акцiонерiв не скликались.3. Підпис Голова правлiння 
Лiсовський Вiктор Фелiксович, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно з 
законодавством. 02.05.2018 р.

ПуБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО чЕРНЯХIВСЬКИЙ ЗАВОД «АВАНГАРД»

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

містю) емітента
І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛАКМА» 2. Код за ЄДРПОУ 19338138  
3. Місцезнаходження 79060, м.Львiв, вул.Академiка Пiдстригача Я., буд. 
3, кв. 55 4. Міжміський код, телефон та факс (032)2593324 (032)2593324 
5. Електронна поштова адреса lacma@lacma.net 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації http://lacma.net/ 7. Вид особливої інформації Відо-
мості про прийняття рішення про виплату дивiдендiв.

ІІ. Текст повідомлення

№ з/п Дата 
вчинення дії

Розмір 
дивідендів, 
що підляга-
ють виплаті, 

грн

Строк 
виплати 

дивідендів

Спосіб виплати 
дивідендів

1 2 3 4 5
1 27.04.2018 20 000,00 10.06.2018 

- 27.10.2018
безпосередньо 

акціонерам

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд  
27 квiтня 2018р.) на виплату дивiдендiв акцiонерам направити 
8000000,00грн.(вiсiм мiльйонiв грн.00 коп.). Виплату дивiдендiв за ре-

зультатами роботи у 2017 роцi в сумi 8000000,00грн., що становить 
20 000,00 грн. (двадцять тисяч грн.00 коп.) на одну просту акцiю 
здiйснити протягом шести мiсяцiв з дня прийняття рiшення. Спосiб 
виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Перелiк осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв, буде складено станом на 
31.05.2018р. Строк виплати дивiдендiв: з 10 червня 2018 р. по  
28 жовтня 2018 р. Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми 
дивiдендiв в повному обсязi здiйснюється шляхом переказу цих 
коштiв Товариством на грошовi рахунки отримувачiв (банкiвськi ра-
хунки, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв) та/або шляхом поштових переказiв на 
адреси акцiонерiв, зазначенi в перелiку осiб, якi мають право на отри-
мання дивiдендiв (у разi якщо перелiк осiб, якi мають право на отри-
мання дивiдендiв, не мiстить iнформацiї про банкiвський рахунок). У 
разi повернення Товариству коштiв, переказаних вiдповiдно до цього 
рiшення, такi кошти виплачуються вiдповiдним акцiонерам через де-
позитарну систему України. Директору Товариства письмово 
повiдомити акцiонерiв про прийняте рiшення.

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

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

2. Найменування посади Директор Кіркач євген Федорович. М.П.
02.05.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛАКМА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБуД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ: 02497697
3. Місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул.Гоголiвська, б.22-24
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 486-69-08
5. Електронна поштова адреса: gipro@gipro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Гіпроцивільпромбуд» 
26.04.2018р., у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень та поданням 
заяв про звільнення двох членів Наглядової ради, було прийнято рішення 
припинити повноваження попереднього складу Наглядової Ради товари-
ства та привести кількісний склад Наглядової ради до 5-и осіб.

Припинено повноваження посадових осіб, які перебували на посадах з 
17.04.2014р.: 1) Голова Наглядової Ради – Добровінського Сергія Реміло-
вича; 0,0148% в статутному капіталі емітента; 2) член Наглядової Ради – 
Ридван Олега Олександровича; 0,00% в статутному капіталі емітента;  
3) член Наглядової Ради – Гвоздецької Ганни Іванівни; 0,00% в статутному 
капіталі емітента; 4) член Наглядової Ради – Зігліної Фаіни Борисівни; 
0,00% в статутному капіталі емітента; 5) член Наглядової Ради – Сидорен-
ко Вячеслава Петровича; 0,0208% в статутному капіталі емітента; 6) член 

Наглядової Ради – Жук Олександра Дмитровича; 0,00% в статутному капі-
талі емітента; 7) член Наглядової Ради – Підлипської Ірини Іванівни; 0,00% 
в статутному капіталі емітента.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Гіпроцивільпромбуд» вiд 
26.04.2018р. прийнято рішення про переобрання Наглядової Ради Товари-
ства. Обрано на строк 3 роки до складу Наглядової ради на посаду: 1) Го-
лова Наглядової ради – Добровінський Сергій Ремілович; іншi посади про-
тягом останнiх п’яти рокiв: Голова Наглядової ради 
ПрАТ «Гiпроцивiльпромбуд», керівник відділу АПМ-3; 0,0148% в статутно-
му капiталi емiтента; 2) член Наглядової ради – Ридван Олег Олександро-
вич; іншi посади протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради 
ПрАТ «Гiпроцивiльпромбуд», керівник технічного відділу; 0,00% в статутно-
му капiталi емiтента, не є акцiонером (представником акцiонера); 3) член 
Наглядової ради – Зігліна Фаіна Борисівна; іншi посади протягом останнiх 
п’яти рокiв: член Наглядової ради ПрАТ «Гiпроцивiльпромбуд»; 0,00% в 
статутному капiталi емiтента, не є акцiонером (представником акцiонера);

4) член Наглядової ради – Сидоренко В’ячеслав Петрович; іншi посади 
протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради 
ПрАТ «Гiпроцивiльпромбуд», керівник служби охорони; 0,0208% в статут-
ному капiталi емiтента; 5) член Наглядової ради – Подлипська Ірина Іванів-
на; іншi посади протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради 
ПрАТ «Гiпроцивiльпромбуд», керівник відділу; акцiй 0,00% в статутному 
капiталi емiтента, не є акцiонером (представником акцiонера).

Посадові особи не надали згоду на розкриття паспортних даних. Непо-
гашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Голова Правління Антонюк П.Д., 26.04.2018р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформаціїПовне наймену-
вання емітента: ПуБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД»; Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ: 00377791; Місцезнаходження:11500 Житомирська обл., м. Ко-
ростень вул. Шолом-Алейхема буд. 62; Міжміський код, телефон та 
факс:(242 )4-12-94 , 4-20-44; Електронна поштова адреса емітента:  
khz@emzvit.com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: www.korostenhlibzavo.
ho.ua; Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових 
осiб емiтента

2. Текст повідомлення: 30.04.2018 за рішенням загальних зборів акціо-
нерів були прийняті наступні зміни:Повноваження Голови наглядової ради 
Гороховського Василя Васильовича (паспорт:ВН 456700 виданий Корос-
тенським МВ УМВСУкраїни в Житомирськiй обл 20.03.2009) припинено 
30.04.2018 р. в зв»язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.00006% Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пе-
ребувала на посадi - з 25.04.2017 р.. Повноваження Члена наглядової 
ради Клименко Галини Федорiвни (паспорт:ВМ 817988 виданий Коростен-
ським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл 30.11.1999 )припинено 
30.04.2018 р. в зв»язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.05392% Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пе-
ребувала на посадi - з 25.04.2017 р.. Повноваження Члена наглядової 
ради Кравець Олени Степанiвни (паспорт:ВМ 817235 виданий Коростен-
ським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл 29.10.1999) припинено 
30.04.2018 р. в зв»язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.09891% Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пе-
ребувала на посадi - з 25.04.2017 р. Голова наглядової ради Гороховський 
Василь Васильович (паспорт:ВН 456700 виданий Коростенським МВ 
УМВСУкраїни в Житомирськiй обл 11.02.1998) обрано 30.04.2018 р. в 
зв»язку iз необхiднiстю обрання наглядової ради товариства. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.00006% Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 
3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор. 
Рiшення прийнято 30.04.2018 р загальними зборами акцiонерiв та на 
засiданi наглядової ради товариства. Посадова особа є акцiонером,не є 
представником акцiонера або групи акцiонерiв,не є незалежним директо-
ром. Член наглядової ради Клименко Галина Федорiвна (паспорт:ВМ 
817988 виданий Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл 
30.11.1999) обрано 30.04.2018 р. в зв»язку iз необхiднiстю обрання нагля-
дової ради товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.05392% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв - комiрник. Посадова особа є акцiонером, не є 
представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директо-
ром. Член наглядової ради Кравець Олена Степанiвна (паспорт:ВМ 
817235 виданий Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл 
29.10.1999) обрано 30.04.2018 р. в зв»язку iз необхiднiстю обрання на-
глядової ради товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.09891% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв - начальник виробництва. Посадова особа є 
акцiонером, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є не-
залежним директором.3. Підпис Генеральний директор Iскра Микола Ми-
колайович, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно з 
законодавством. 02.05.2018 р.

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ "єВРОIНС 
уКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ 22868348
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, Велика 

Василькiвська, 102
4. Міжміський код, телефон та факс (044)2474477 (044)5290894
5. Електронна поштова адреса euroins@euroins.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

euroins.com.ua

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

II. Текст повідомлення
На чергових загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 44 вiд 

27.04.2018р.) прийнято рiшення надати попередню згоду на укладання 
значних господарських правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у 
перiод з 27.04.18р. по 26.04.2019р. (включно), якщо ринкова вартiсть май-
на або послуг, що може бути предметом даних правочинiв становить 
бiльше 10% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової 
звiтностi за 2017 рiк, а саме: господарських правочинiв з розмiщення гро-
шових коштiв на депозитах- гранична сукупна вартiсть кожного правочину 
не повинна перевищувати 75% вартостi активiв Товариства за даними 
рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 6 980 997 326, кiлькiсть голосую-
чих акцiй , що зареєстрованi для участi у загальних зборах 6 980 997 326, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 6 980 997 326, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 0. 

На чергових загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 44 вiд 
27.04.2018р.) прийнято рiшення надати попередню згоду на укладання 
значних господарських правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у 
перiод з 27.04.18р. по 26.04.2019р. (включно), якщо ринкова вартiсть май-
на або послуг, що може бути предметом даних правочинiв становить 
бiльше 10% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової 
звiтностi за 2017 рiк, а саме: значних господарських правочинiв (стосовно 
страхування та перестрахування), якi можуть вчинятись Товариством у 
перiод з 27.04.18р. по 26.04.2019р. (включно) гранична сукупна вартiсть 
кожного правочину не повинна перевищувати 1670% вартостi активiв То-
вариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 6 980 997 326, кiлькiсть голосую-
чих акцiй , що зареєстрованi для участi у загальних зборах 6 980 997 326, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 6 980 997 326, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 0.

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

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

2. Найменування посади Волков Олександр Васильович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб

 ПРАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД 
«БуДПЕРЛІТ»

Приватне акцiонерне товариство «Калинiвський завод «Будперлiт», 
код за ЄДРПОУ13726224, 07443,Київська обл.,Броварський район, 

смт. Калинівка,вул.Ігорева,1, телефон(факс) –04594-7-91-26, ел. 
поштова адреса: budperlit@emitent.net.ua , адреса сторінки в мережі 

Інтернет: www.budperlit.informs.net.ua.
Згідно Рішення наглядової ради ПрАТ «Калинівський завод» «Будпер-

літ» від 27.04.2018 р. (Протокол № 3 від 27.04.2018 р.): У зв’язку з закінчен-
ням 30 квітня 2018 року терміну дії повноважень правління Товариства 
переобрати правління у тому ж складі строком на один рік.

Голову правління – Лахнеко Анатолія Олексійовича, який не володіє 
часткою у статутному капіталі Товариства. Призначено терміном на  
1 (один) рік. У посадової особи непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Попередня посада, яку займав –директор ТОВ «Пі-
нобетон». Згода на розкриття паспортних даних не надана. Перебував на 
посадi- 10 рокiв. Загальний стаж керівної роботи – 18 рокiв. Повноваження 

та обов'язки голови правлiння передбаченi статутом. Розмiр винагороди 
передбачений штатним розкладом пiдприємства та контрактом.

Першого заступника голови правління Савченко Тетяни Владиславівни, 
яка не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Призначено тер-
міном на 1 (один) рік. У посадової особи непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не 
надана. Заборона обiймати певнi посади та / або займатись певною 
дiяльнiстю вiдсутня. Перебувала на посадi-14 рокiв. Загальний стаж робо-
ти – 21 рокiв. Перший заступник голови правлiння має право другого 
пiдпису фiнансово-розрахункових документiв на розпорядження рахунка-
ми Товариства в банках. Розмiр винагороди передбачений штатним роз-
кладом пiдприємства та контрактом. Посадова особа займає посаду за-
ступника директора ТОВ «Шиферний завод» (Адреса: 04080, м Київ,  
вул . Кирилiвська,102.) 

Змiн у персональному складi посадових не було.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Голова правління  Лахнеко Анатолій Олексійович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО»  2. Код за ЄДРПОУ: 
20220933 3. Місцезнаходження: 49041, м.Дніпро, пр.. Праці, 16 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (056)765-91-06 5. Електронна поштова адреса:  
urist@avtodnepr,dp,ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: www.dnipropetrovsk-avto.
ukravto.ua/юридична інформація 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: Рішення емітента про розміщення цінних паперів на суму, що пе-
ревищує 10 відсотків статутного капіталу.

II. Текст повідомлення 
26.04.2018р. єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО» (далі - Товариство) прийнято рішен-
ня про збільшення статутного капіталу Товариства на 23 100 000,00 грн. 
шляхом приватного розміщення 4 620 000 шт. простих іменних акцій Това-
риства існуючої номінальної вартості, а саме 5,00 грн. за акцію, за рахунок 
додаткових внесків.

Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення –  
4 620 000 шт. простих іменних акцій. 

Номінальна вартість однієї акції – 5,00 грн.
Ціна розміщення однієї акції, визначена (затверджена) рішенням єдиного 

акціонера (рішення №1 від 26.04.2018 р.) у розмірі 5,00 грн., що дорівнює номі-
нальній вартості та є вищою за ринкову вартість, визначену відповідно до ви-
мог Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджену рішенням 
Наглядової Ради Товариства (протокол №05/04/2018-1 від 05.04.2018 р.).

Розміщення акцій не призведе до зміни власника значного пакета акцій 
емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже во-
лодіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, а саме єдиного акці-
онера Товариства - АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», 
яке до розміщення володіє акціями Товариства в кількості – 12 298 748 шт., 
що становить 100% у статутному капіталі.

Співвідношення загальної номінальної вартості акцій, на яку вони роз-
міщуються, до розміру статутного капіталу Товариства на дату прийняття 
рішення - 37,5648%.

Співвідношення загальної номінальної вартості акцій Товариства, які 
знаходяться в обігу до розміру статутного капіталу Товариства на дату 
прийняття рішення - 100%.

Інформація про права, які отримують інвестори в акції, що розміщуються 
- обсяг прав інвесторів визначений Статутом та законодавством України.

Спосіб оплати акцій - оплата акцій здійснюється виключно грошовими 
внесками в національній валюті (гривні).

Мета розміщення акцій, напрями використання отриманих коштів - усі за-
лучені від розміщення акцій кошти будуть використані для поповнення товар-
них запасів Товариства, а саме 100 % фінансових ресурсів, залучених від 
розміщення акцій, будуть направлені на придбання товарних автомобілів.

Конвертація цінних паперів, щодо яких прийнято рішення про розмі-
щення, не передбачена.

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії - Товариство 
зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення акцій, 
для покриття збитків від господарської діяльності.

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  Федаш В.В. 26.04.2018

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ.»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ.»

2. Код за ЄДРПОУ: 04628646
3. Місцезнаходження: 07301, Київська обл., м. Вишгород, Проммай-

данчик
4. Міжміський код, телефон та факс: 0459654164, 0459653947
5. Електронна поштова адреса: atgidromeh@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 04628646.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв АТ «Гiдромеханiзацiя.» вiд 26.04.2018р. 
у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень посадових осiб прийнято 
рiшення подовжити строк дiї повноважень на наступний термiн 3 роки об-
рано (подовжено термiн повноважень) Наглядової ради, члени якої пере-
бували на посадах з 19.04.2017р.: 1) Голова Наглядової ради – Онопенко 
Лариса Георгiївна, 25.068300% в статутному капiталi емiтента; іншi поса-
ди протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Наглядової ради 
АТ «Гiдромеханiзацiя»; 2) Член Наглядової ради, заступник Голови Нагля-
дової ради – Андреєв Iгор Миколайович, 25.068300% в статутному капiталi 
емiтента; іншi посади протягом останнiх п’яти рокiв: директор ТОВ «Iнтер-
Iнвест», Член Наглядової ради - заступник Голови Наглядової ради  
АТ «Гiдромеханiзацiя»; 3) Член Наглядової ради – Зiнич Сергiй 
Анатолiйович; 0.188833% в статутному капiталi емiтента; іншi посади про-
тягом останнiх п’яти рокiв: головний механiк АТ «Гiдромеханiзацiя», Член 
Наглядової ради АТ «Гiдромеханiзацiя»; 4) Член Наглядової ради, секре-
тар – Мигашко Раїса Олександрiвна, 0.229450% в статутному капiталi 
емiтента; іншi посади протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер – економiст 
АТ «Гiдромеханiзацiя», Член Наглядової ради - секретар 
АТ «Гiдромеханiзацiя»; 5) Член Наглядової ради – Урсол Янiна 
Володимирiвна; 0,00% в статутному капiталi емiтента; іншi посади протя-
гом останнiх п’яти рокiв: референт АТ «Гiдромеханiзацiя.», Член Наглядо-
вої ради АТ «Гiдромеханiзацiя».

Рішенням Наглядової Ради вiд 26.04.2018р. у зв’язку з закiнченням 
термiну дiї повноважень Членів Правління прийнято рiшення подовжити 
строк дiї повноважень Членів Правління Товариства, члени якої перебува-
ли на посадах з 30.04.2013р. на наступний термiн 5 років: 1) Голова Прав-
ління – Колодзян Юрій Дмитрович, 25.128400% в статутному капiталi 
емiтента; іншi посади протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Правління  
АТ «Гiдромеханiзацiя.»; 2) Член Правління – Колоянов Павло Вiкторович; 
0.048281% в статутному капiталi емiтента; іншi посади протягом останнiх 
п’яти рокiв: начальник Київської дiльницi АТ «Гiдромеханiзацiя, Член 
Правління АТ «Гiдромеханiзацiя.»; 3) Член Правління – Богданова Тетяна 
Володимирiвна; 0.064375% в статутному капiталi емiтента; іншi посади 
протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер, Член Правління  
АТ «Гiдромеханiзацiя.».

Посадові особи згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непо-
гашених судимостей за корисливi або посадовi злочини не мають.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством Голова Правління Колодзян Юрій Дмитрович, 
27.04.2018р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

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

СТВО «КЕЗНО»
2. Код за ЄДРПОУ: 22889936
3. Місцезнаходження: 01033, м.Київ, вул.Василя Яна, буд.3/5
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442898338, 0442894161
5. Електронна поштова адреса: direktor.kezno@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 22889936.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

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

Рiшенням річних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Кезно» вiд 
27.04.2017р. прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв з iншими суб'єктами господарювання протягом не 

бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, характер яких 
пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (розпоря-
дження майновими правами, вiдчуження (купiвлi-продажу, обмiну, тощо), за-
стави, iпотеки, і т.п.). Гранична сукупна вартість правочинів 9000,00 тис.грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
- 8 464 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 
106,33%. Загальна кількість голосуючих акцій - 293322, кількість голосую-
чих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 293322, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» приийнятття рішення - 
293322, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» приийнят-
ття рішення - 0.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Генеральний директор Лодигін Олександр Юрійович, 
27.04.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕЗНО»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. За-
гальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБуХIВПРОМБуД». 2. Код 
за ЄДРПОУ: 05425649. 3. Місцезнаходження: 08700, Київська обл., м. Обухiв, 
вул. Київська, 148. 4. Міжміський код, телефон та факс: 067-962-38-98,  
066-187-63-38. 5. Електронна поштова адреса: at137@atrep.com.ua. 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: 05425649.infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення. 
Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну 
складу посадових осіб: загальні збори акціонерів. Дата прийняття рішен-
ня – 30.04.2018р. Зміст такого рішення із зазначенням підстав: переобрання 
наглядової (спостережної) ради, ревізійної комісії та правління у зв`язку 
із закінченям терміну повноважень за рішенням загальних зборів, 
звільнення головного бухгалтера та призначення іншої особи на цю по-
саду за рішенням голови правління. Всі голови та члени наглядової ради, 
ревізійної комісії та правління обрані згідно статуту строком на 5 років, пере-
бували на посаді з 19.04.2013. Всі зазначені нижче особи не дали згоди на 
розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не мають, протягом останніх п`яти років інших посад не обіймали. У 
зв`язку з прийнятим рішенням виникла така інформація: 1. Припинено повно-
важення - Голова Наглядової (спостережної) ради Ящук Iгор Михайлович. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 25,435073%. 2. Припи-
нено повноваження - Член наглядової (спостережної) ради Белiнський Юрiй 
Станiславович. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 
8,249932%. 3. Припинено повноваження - Член наглядової (спостережної) 
ради Кузнєцова Любовь Iвановна. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі - 8,249932%. 4. Обрано (переобрано на ту саму посаду) - Голова 
Наглядової (спостережної) ради Ящук Iгор Михайлович. Особа є акціоне-
ром. 5. Обрано (переобрано на ту саму посаду) - Член наглядової(спостережної) 
ради Белiнський Юрiй Станiславович. Особа є акціонером. 6. Обрано (пере-
обрано на ту саму посаду) - Член наглядової (спостережної) ради Кузнєцова 
Любовь Iвановна. Особа є акціонером. 7. Припинено повноваження - Голова 
Ревiзiйної комiсiї Жарков Олексiй Миколайович. Розмір пакета акцій емітен-
та, які належать цій особі – 9,165859%. 8. Припинено повноваження - Член 
Ревiзiйної комiсiї Прокопенко Iнна Михайлiвна. Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі - 8,249932%. 9. Припинено повноваження - Член 
Ревiзiйної комiсiї Белiнський Станiслав Юрiйович. Розмір пакета акцій емітен-
та, які належать цій особі - 7,937836%. 10. Обрано (переобрано на ту саму 
посаду) Голова Ревiзiйної комісії Жарков Олексiй Миколайович. 11. Обрано 
(переобрано на ту саму посаду) Член Ревiзiйної комiсiї Прокопенко Iнна 
Михайлiвна. 12. Обрано (переобрано на ту саму посаду) Член Ревiзiйної 
комiсiї Белiнський Станiслав Юрiйович. 13. Припинено повноваження - Голо-
ва правління Кузнєцов Геннадiй Леонiдович. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі – 7,937878%. 14. Припинено повноваження Заступник го-
лови правлiння Возненко Сергiй Васильович. Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі – 0%. 15. Обрано (переобрано на ту саму посаду) Го-
лова правління Кузнєцов Геннадiй Леонiдович. 16. Обрано (переобрано на ту 
саму посаду) Заступник голови правлiння Возненко Сергiй Васильович.  
17. Звільнено – головний бухгалтер Жовнiр Людмила Григорiвна. Перебува-
ла на посаді з 01.02.2000. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій осо-
бі – 0%. 18. Призначено головний бухгалтер Таценко Галина Володимирівна. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі – 0%. Строк, на який при-
значено особу – безстроково. Перелік попередніх посад, які особа обіймала 
протягом останніх п'яти років: бухгалтер в приватній фірмі «Анжіо».  
III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Найменування посади: Голова правлiння Кузнєцов 
Геннадiй Леонiдович. 02.05.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"МЕДВЕЖА ВОЛЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 31417231
3. Місцезнаходження 82129, Львiвська область, Дрогобицький р-н, 

с.Медвежа, вул.Сiчових Стрiльцiв, 1
4. Міжміський код, 
телефон та факс

(067) 370-16-86 -

5. Електронна поштова 
адреса

info@eurogaine.com.ua

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використову-
ється емітентом для 
розкриття інформації

medvega-volia.emiti.net

7. Вид особливої 
інформації

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

II. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про попере-

днє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 27.04.2018 р. 
Вiдомостi щодо правочинiв:

Характер правочинiв: отримання та/або надання Товариством по-
слуг; отримання та/або надання Товариством (-у) позик та/або кредитiв; 
вiдчуження, передання в заставу, внесення в статутний фонд третiх осiб 
будь якого належного Товариству нерухомого, рухомого майна, майно-
вих прав в тому числi майбутнього врожаю; реалiзацiя Товариством 
продукцiї та/або врожаю 2018 року (в тому числi через форварднi контр-
акти); вiдчуження Товариством належних йому корпоративних прав в 
будь-яких iнших юридичних особах; порука Товариства за зобов’язаннями 
третiх осiб; вiдступлення Товариством прав вимог, тощо, якi можуть бути 
вчиненi Товариством в особi Директора Товариства за попередньою 
письмовою згодою Наглядової ради Товариства протягом не бiльш як 
одного року з дати прийняття цього рiшення, якщо ринкова вартiсть май-
на або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує  
25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства

Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 3000,00 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi - 1385.5 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 216.5%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 633568, кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 626416 кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» -

626416 та «проти» – 0 прийняття рiшення
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 Коваль  Марiя Володимирiвна 03.05.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації: Повне наймену-
вання емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Коростенський 
хлiбозавод»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00377791; 
Місцезнаходження:11500 Житомирська обл., м. Коростень вул. Шолом-
Алейхема буд. 62; Міжміський код, телефон та факс:(242 )4-12-94 , 4-20-44; 
Електронна поштова адреса емітента: khz@emzvit.com.ua; Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: www.korostenhlibzavo.ho.ua; Вид особливої інформації: 
Відомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинiв

2. Текст повідомлення: 30 квiтня 2018 року черговими загальними збо-
рами акцiонерiв прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв, а саме на укладання договорiв (контрактiв) та 
додаткових угод до них щодо придбання матерiалiв, сировини (борошна) 
та iнших матерiальних цiнностей, а також реалiзацiї (продажу) готової 
продукцiї але не обмежуючись ними, гранична сукупна вартiсть яких не пе-
ревищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi Товариства, за кожним укладеним правочином окремо.Вiдомостi 
щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру:Надати згоду на 
вчинення значних правочинiв, якi можуть Гранична сукупнiсть вартостi 
правочинiв-15 357 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р складає 30 714 ,00 тис.грн.; 
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках)- 50,00 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає- 1 524 079 
голосiв, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загаль-
них зборах 30.04.2018 р. складає 1 472 731 голосуючих акцiй ,кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «за»прийняття рiшення- 1 472 731 або 
100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь в загаль-
них зборах акцiонерiв та «проти»прийняття рiшення - 0 або 0 % вiд загаль-
ної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь в загальних зборах 
акцiонерiв.3. Підпис: Генеральний директорIскра Микола Миколайович, 
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-
знає, що він несе відповідальність згідно з законодавством. 02.05.2018 р

ПуБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД»
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Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента : ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБIНАТ 
ХЛIБОПРОДуКТIВ» 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 
00952389 3. Місцезнаходження емітента: 74988 м. Таврiйськ, м. Нова Ка-
ховка, Херсонська область вул. Промислова, 13 4. Міжміський код, теле-
фон та факс емітента : (05549)7-30-72 (05549)7-30-72 5. Електронна по-
штова адреса емітента : zelenkovas@nkhp.admsilos.com.ua 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації : nkhp.admsilos.com.ua 7. Вид особливої інфор-
мації: Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 
значних правочинiв

2. Текст повідомлення
дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного право-

чину: 26.04.2018р. назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi 
збори Товариства предмет правочину: Договiр №517/10072510 вiд 
01.12.2016р. - контракт на поставку (продаж сої) ринкова вартiсть майна 
або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодав-
ства: 14049366,48 грн. вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 41489 тис.грн спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 33.8629 загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй: 16932204 простих iменних акцiй; кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 16930161 
простих iменних акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за»прийняття рiшення: 16930161 простих iменних акцiй; «проти» прий-
няття рiшення 0 простих iменних акцiй.  додатковi критерiї для вiднесення 
правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо 
вони визначенi статутом акцiонерного товариства - вiдсутнi. дата прийняття 
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 26.04.2018р. 
назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори Товариства 
предмет правочину: Договiр №510/2-011998 вiд 29.08.2016р. - Договiр по-
стачання ( покупка сої) ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом 
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 15570348,46 грн. 
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
41489 тис.грн спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 37.5289 загальна кiлькiсть голосу-
ючих акцiй: 16932204 простих iменних акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах: 16930161 простих iменних 
акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»прийняття рiшення: 
16930161 простих iменних акцiй; «проти» прийняття рiшення 0 простих 
iменних акцiй.  додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного 
правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом 
акцiонерного товариства - вiдсутнi.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння _________ Череднiченко Олександр Миколайович
  М.П.

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 «IСРЗ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

32333962

3. Місцезнаходження емітента 68093 Одеська обл. м. Чорно-
морськ с.Малодолинське 
вул. Космонавтiв, 59- Б

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(048)7126565 7126565

5. Електронна поштова адреса емітента LD@isrz.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

32333962.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації ВIдомостi про прийняття рiшення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв

2. Текст повідомлення
дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв: 26.04.2018р. 
найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збо-

ри акцiонерiв
вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: схва-

лено укладення Товариством значних правочинiв, що вчинятимуться Това-
риством протягом не бiльше як 1 (одного) року з дати прийняття цього 
рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг (робiт), що є пред-
метом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв та менша нiж  
50 вiдсоткiв або перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за да-
ними останньої офiцiйно оприлюдненої рiчної фiнансової звiтностi Товари-
ства, при цьому сукупна вартiсть по кожнiй групi нижче вказаних правочинiв, 
не повинна перевищувати 100 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за да-
ними 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: 479685,00 тис.грн
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 479685,00 тис.грн
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 100
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1831076000 простих iменних 

акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах: 1830959720 простих iменних акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за»прийняття рiшення: 1830956660 простих iменних 
акцiй, «проти» прийняття рiшення: 0 простих iменних акцiй, «утримався» 
вiд прийняття рiшення: 3060 простих iменних акцiй.

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 ____________ Дуднiков Михайло Юрiйович

   М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВЕСТАСТРОЙ» 

(місцезнаходження: 84301 Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Героїв України (Вознесенського), б. 25, код за єДРПОу 

30073921.
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання 

згоди на вчинення значних правочинів:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного 

Акцiонерного Товариства «ВЕСТАСТРОЙ» (далi - Товариство) вiд 
28.04.2018 року попередньо надано згоду на вчинення Товариством 
правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї 
Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протя-
гом одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господар-
ської дiяльностi, а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо 
встановлення грошових зобов’язань особи перед Товариством гранич-
ною сукупною вартiстю до 50,0 тис.грн., при обов’язковому попередньому 
погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 50,0 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi – 32179,7 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 

вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 0,1553774585%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 7000 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 7000 шт. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «За» прийняття рiшення – 7000 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 
законодавством.

Генеральний директор
ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ»  О.В.Мінін

28.04.2018р.
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ДНIПРО МОТОР IНВЕСТ»

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ДНIПРО МОТОР IНВЕСТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 14298457
3. Місцезнаходження: 03134, м.Київ, Якутська, 14
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)205-59-66 (044)205-59-67 
5. Електронна поштова адреса: hotline@dmi.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
II. Текст повідомлення

Згiдно з рiшенням Рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2018 р., 
достроково припиненi повноваження Голови Наглядової ради Рахмайлова 
Євгена Васильовича, який перебував на посадi з 07.06.2017 р. по 
27.04.2018 р., акцiонер, розмiр пакета акцiй - 80%. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала 
згоду на розкриття паспортних даних. Рiшення загальних зборiв не мiстить 
обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб.

Згiдно з рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.18 р., 
достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради, Дашка 
Сергiя Миколайовича, який перебував на посадi з 07.06.2017 р. по 
27.04.2018 р., акцiонер, розмiр пакета акцiй - 20%. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала 
згоду на розкриття паспортних даних. Рiшення загальних зборiв не мiстить 
обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб.

Згiдно з рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.18 р., 
достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради, Цмеха 
Олександра Вiкторовича, який перебував на посадi з 07.06.2017 р. по 
27.04.2018 р., не є акцiонером та пакетом акцiй не володiє. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не нада-
ла згоду на розкриття паспортних даних. Рiшення загальних зборiв не 
мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб.

Згiдно з рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.18р. об-
раний термiном на 3 роки Член Наглядової ради Цмех Олександр 

Вiкторович, пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом 
останнiх 5 рокiв - ТОВ «Ягуар», бухгалтер. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на 
розкриття паспортних даних. Рiшення загальних зборiв не мiстить обгрун-
тування змiн у персональному складi посадових осiб. 

Згiдно з рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.18р. об-
раний термiном на 3 роки Член Наглядової ради Дашко Сергiй Миколайо-
вич, акцiонер розмiр пакета акцiй - 20%, iншi посади, якi обiймав протягом 
останнiх 5 рокiв - до 2015 р. ПрАТ «ДМI», заступник директора, з 2015 р. до 
тепер ТОВ «Прайд Мотор», директор. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на 
розкриття паспортних даних. Рiшення загальних зборiв не мiстить обгрун-
тування змiн у персональному складi посадових осiб.

Згiдно з рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.18р. обра-
ний термiном на 3 роки Член Наглядової ради Пiдлужнiй Олександр Володими-
рович, не є акцiонером пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав про-
тягом останнiх 5 рокiв - з 18.09.2009 до 11.08.2016 - Управлiння Держаної 
охорони України – вiйськовослужбовець за контрактом; з 23.08.2016 до 
14.03.2018 - ТОВ «Ягуар» - начальник охорони; з 19.03.2018 по теперiшнiй час 
- ПрАТ «ДНIПРО МОТОР IНВЕСТ» - керiвник служби безпеки.. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала 
згоду на розкриття паспортних даних. Рiшення загальних зборiв не мiстить об-
грунтування змiн у персональному складi посадових осiб. Рiшення загальних 
зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб.

Згiдно рiшення Наглядової ради товариства вiд 27.07.2018 р.,обраний 
термiном на 3 роки Голова Наглядової ради Цмех Олександр Вiкторович, 
пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв 
- ТОВ «Ягуар», бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття пас-
портних даних. Рiшення загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у 
персональному складi посадових осiб.

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 Фiлiмончук Iнна Костянтинiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
 емітента

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

1. Повне найменування 
емітента 

Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «АХА Страху-
вання»

2. Код за ЄДРПОУ 20474912
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8 
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 4992499 (044) 3911122

5. Електронна поштова адреса Marharyta.Didenko@axa-ukraine.
com 

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

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

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

II. Текст повідомлення
Загальними Зборами АТ «СК «АХА Страхування» 26.04.2018 р. 

прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення усіх зна-
чних правочинів (договорів), які будуть вчинятися (укладатися) АТ «СК 
«АХА Страхування» протягом одного року з дати даних Зборів, що 
стосуватимуться страхування, перестрахування, фінансової діяльнос-
ті, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та 
управлінням ними, за умовами яких ринкова вартість майна або по-
слуг, що є предметом таких правочинів (договорів): 

- буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності;

- перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за да-
ними останньої річної фінансової звітності;

- перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- буде становити 50 і більше відсотків вартості активів Товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності.

Гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг, що 
є предметом) згаданих правочинів (договорів) встановлюється на рівні 
50-ти кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності – 1 789 424 (тис. грн.). Співвідношення гра-
ничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності складає 5000%.

Загальна кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 
20.04.2018 р. склала 26 193 487 штук. Кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах

21 520 614 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення 21 520 614 штук. Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» прийняття рішення 0 штук. Вказані значні 
правочини (договори) підписуються (укладаються) виключно Головою 
Правління АТ «СК «АХА Страхування» або особою, яка виконує його 
обов’язки. 

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.
2. Голова Правління ______

(підпис)
Філіп Вотле

(ініціали та прізвище керівника)
 М. П. 27.04.2018 р.

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АХА СТРАХуВАННЯ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №84, 3 травня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товари-

ство «Мукачiвський завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй», 
2. Код за ЄДРПОУ: 03327084, 3. Місцезнаходження: 89600, м.Мукаче-
во, вул.Духновича, 105. 4. Міжміський код, телефон та факс:  
(03131) 3-41-98 2-15-85, 5. Електронна поштова адреса: zzbvk@emitents.
net.ua, 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: zzbvk.emitents.net.ua, 7. Вид 
особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Мукачiвський завод 
залiзобетонних виробiв i конструкцiй» протокол №1 вiд 27.04.2018р. , 
у зв'язку з закiнченням термiну повноважень, припинено повноважен-
ня:

- голови наглядової ради Теличко Володимира Федоровича. На 
данiй посадi перебував з 30.04.2015 р. Володiє 568 акцiями, що стано-
вить 0.218263% статутного капiталу Товариства. 

-члена наглядової ради Теличко Марiї Стефанiвни. На данiй посадi 
перебувала з 30.04.2015р. Володiє 10513 акцiями, що становить 
4.039779% статутного капiталу Товариства.

-голови ревiзiйної комiсiї Митрович Вiри Iванiвни. На данiй посадi 
перебувала з 27.04.2012 р. Володiє 263 акцiями, що становить 
0.101062% статутного капiталу Товариства. (На посаду члена ревiзiйної 
комiсiї нiкого не призначено, у зв’язку з необранням загальними зборiв 
акцiонерiв органу товариства «Ревiзiйна комiсяї)

-члена ревiзiйної комiсiї Русин Йосипа Георгiєвича. На данiй посадi 
перебував з 27.04.2012 р. Володiє 63 акцiями, що становиьт 0.024209% 
статутного капiталу Товариства. (На посаду члена ревiзiйної комiсiї 
нiкого не призначено, у зв’язку з необранням загальними зборiв 
акцiонерiв органу товариства «Ревiзiйна комiсяї)

-члена ревiзiйної комiсiї Длужевської Марiї Андрiївни. На данiй 
посадi перебувала з 27.04.2012 р. Володiє 63 акцiями, що становить 
0.024209% статутного капiталу Товариства. 

(На посаду члена ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено, у зв’язку з 
необранням загальними зборiв акцiонерiв органу товариства 
«Ревiзiйна комiсяї)

-лена наглядової ради Теличко Володимира Васильовича. На данiй 
посадi перебував з 30.04.2015 р. Володiє 63 акцiями, що становить 
0.024209% статутного капiталу Товариства.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Мукачiвський завод 
залiзобетонних виробiв i конструкцiй» протокол №1 вiд 27.04.2018р. 
обрано:

- членом наглядової ради Теличко Володимира Федоровича. 
Володiє 568 акцiями, що становить 0.218263% статутного капiталу То-
вариства. Обiймав посади протягом останнiх п’яти рокiв: Начальник 
бетонного цеху товариства ПАТта ПрАТ « ЗБВiК» . Термiн обранння – 
3 роки. Рiшенням Наглядової ради ( протокол №3 вiд 27.04.2018 р.) 
обраний Головою наглядової ради ПрАТ» Мукачiвський завод 
залiзобетонних виробiв i конструкцiй» .

-членом наглядової ради Теличко Володимира Васильовича (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано). Володiє 63 акцiями, що 
становить0.024209% статутного капiталу Товариства. Обiймав посади 
протягом останнiх п’яти рокiв: приватний пiдприємець. Термiн обранн-
ня – 3 роки.

-членом наглядової ради Теличко Марiю Стефанiвну. 
Володiє10513  акцiями, що становить 4.039779% статутного капiталу 
Товариства. Обiймала посади протягом останнiх п’яти рокiв: зав.гро-
мад.харчуванням ПАТ та ПрАТ « Мукачiвський завод залiзобетонних 
виробiв i конструкцiй». Термiн обранння – 3 роки. 

Всі посадові особи не надали згоди на оприлюднення паспортних 
даних, та не мають непогашеної судимостi за корисливi та службовi 
злочини.

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

Генеральний директор  Теличко Федiр Михайлович

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

про емітента
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«МетаБанк».
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне това-

риство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20496061
1.4. Місцезнаходження емітента: 69006, м. Запоріжжя, пр. Металур-

гів,  30
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (061) 227-03-80; 213-15-28.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: ofedorchuk@mbank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:www.mbank.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: інформація про зміну складу посадових 

осіб емітента.

26 квітня 2018 року черговими загальними зборами акціонерів АТ «Ме-
таБанк» (протокол б/н від 26.04.2018 р.) прийнято рішення про відкликання 
членів Наглядової ради Банку (у зв’язку з закінченням строку повноважень) 
а саме відкликано:

голову Наглядової ради Носик Ларису Миколаївну (паспорт СЮ 039641 
виданий Запорізьким РВ УДМС України в Запорізькій області 
03.04.2014 року). Володіє 33,45% голосів в статутному капіталі Банку.

Члена Наглядової ради Осташинського Леоніда Геннадійовича (пас-
порт СА 038675 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл. 
19.09.1995р.) Часткою в статутному капіталі не володіє. 

Члена Наглядової ради Гоголічеву Світлану Вікторівну (паспорт  
СА 193698 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл. 
09.04.1996). Часткою в статутному капіталі не володіє.

Члена Наглядової ради Бондар Людмилу Вікторівну (паспорт СА 415953 
виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 
17.04.1997). Часткою в статутному капіталі не володіє.

Члена Наглядової ради Грицая Сергія Миколайовича (паспорт  
СА № 906882 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій об-
ласті 19.11.1998 року). Часткою в статутному капіталі не володіє. 

Голова та члени Наглядової ради перебували на посадах з 
12.04.2017 року

26 квітня 2018 року черговим загальними зборами акціонерів АТ «Ме-
таБанк» (протокол б/н від 26.04.2018 р.) прийнято рішення про обрання 
Наглядової ради Банку на строк до наступних річних загальних зборів, у 
складі:

голови Наглядової ради Носик Лариси Миколаївни (паспорт СЮ 039641 
виданий Запорізьким РВ УДМС України в Запорізькій області 
03.04.2014 року). Володіє 33,45% голосів в статутному капіталі Банку. З 
01.02.2015 по теперішній час директор ТОВ «Норд 2008», з 18.10.2006 по 
28.01.2015 - президент АТ «МетаБанк». 

Члена Наглядової ради Осташинського Леоніда Геннадійовича (пас-
порт СА 038675 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл. 
19.09.1995р.). Часткою в статутному капіталі банку не володіє. З 
07.05.2015 року по теперішній час перебуває на пенсії . З 21.05.2007 по 
07.05.2015 голова Правління АТ «Страхова компанія «Металург». Є пред-
ставником акціонера ТОВ «Металург-Мета».

Члена Наглядової ради Гоголічевої Світлани Вікторівни (паспорт  
СА 193698 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл. 
09.04.1996). Часткою в статутному капіталі банку не володіє. З 
31.08.2008 року по теперішній час перебуває на пенсії. Є незалежним чле-
ном Наглядової ради.

Члена Наглядової ради Бондар Людмили Вікторівни (паспорт СА 415953 
виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 
17.04.1997). Часткою в статутному капіталі банку не володіє. З 
03.06.1998 року по теперішній час - директор з економіки та фінансів. Є 
незалежним членом Наглядової ради.

Члена Наглядової ради Грицая Сергія Миколайовича (паспорт  
СА № 906882 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій об-
ласті 19.11.1998 року) . Часткою в статутному капіталі банку не володіє. З 
02.06.2011 року по теперішній час – директор ТОВ «Консалтинг Плаза».  
Є незалежним членом Наглядової ради

Зазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не мають.

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

Голова Правління  Нужний С.П.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МуКАчIВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ I КОНСТРуКЦIЙ»

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАБАНК»



№84, 3 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

135

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 «Фiнансово-
iнвестицiйне товариство 
«Фонд»

2. Код за ЄДРПОУ 13885709
3. Місцезнаходження 65012, Одеська обл., м. Одеса, 

вул. Пушкiнська, 68
4. Міжміський код, телефон та факс 0482371846 0487226746
5. Електронна поштова адреса fsp@ukrpost.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

financegroup.ucoz.ua

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 прийнято рiшення про при-

пинення повноважень Голови Наглядової ради Цирфи Георгiя Борисовича.
Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 прийнято рiшення про при-

пинення повноважень члена Наглядової ради Богомолової Любовi 
Григорiївни.

Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 прийнято рiшення про при-
пинення повноважень члена Наглядової ради Мучнiк Валентини 
Вiкторiвни.

Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 прийнято рiшення про при-
пинення повноважень голови ревiзiйної комiсiї Качанової Свiтлани 
Глiбiвни.

Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 прийнято рiшення про при-
пинення повноважень члена ревiзiйної комiсiї Волкової Свiтлани Петрiвни.

Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 прийнято рiшення про припи-
нення повноважень члена ревiзiйної комiсiї Малоголовко Олени Миколаївни.

Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 прийнято рiшення про обран-
ня членом Наглядової ради Цирфи Георгiя Борисовича. Останнi 5 рокiв пра-

цював президентом Адвокатського об’єднання «Юридична фiрма «ФСП-А», 
судимостi немає, заборони займати певнi посади немає. Не є власником па-
кета акцiй товариства. Строк дiї повноважень - до 27.04.2021 р.

Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 прийнято рiшення про об-
рання членом Наглядової ради Богомолової Любовi Григорiївни. Останнi 
5  рокiв працювала бухгалтером Фонду соцiальної допомоги iменi докто-
ра  Ф.П. Гааза, судимостi немає, заборони займати певнi посади немає. Є 
власником 0,003% акцiй товариства. Строк повноважень - до 27.04.2021 р.

Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 прийнято рiшення про обран-
ня членом Наглядової ради Мучнiк Валентини Вiкторiвни. Останнi 5 рокiв 
працювала вiце-президентом Адвокатського об’єднання «Юридична фiрма 
«ФСП-А», судимостi немає, заборони займати певнi посади немає. Не є 
власником пакету акцiй товариства. Строк повноважень - до 27.04.2021 р.

Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 прийнято рiшення про об-
рання членом ревiзiйної комiсiї Качанової Свiтлани Глiбiвни. Останнi 
5  рокiв працювала заступником директора Фiнансово-разрахункового цен-
тру «ФРЦ», судимостi немає, заборони займати певнi посади немає. Не є 
власником пакету акцiй товариства.Строк повноважень - до 27.04.2021 р.

Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 прийнято рiшення про об-
рання членом ревiзiйної комiсiї Волкової Свiтлани Петрiвни. Останнi 5 рокiв 
працювала бухгалтером у Фiнансово-разрахунковому центрi «ФРЦ», 
судимостi немає, заборони займати певнi посади немає. Не є власником 
пакету акцiй товариства. Строк повноважень - до 27.04.2021 р.

Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 прийнято рiшення про об-
рання членом ревiзiйної комiсiї Малоголовко Олени Миколаївни. До 2017 р. 
працювала бухгалтером у Фiнансово-разрахунковому центрi «ФРЦ», у 
теперiшнiй час не працює, судимостi немає, заборони займати певнi поса-
ди немає. Не є власником пакету акцiй товариства. Строк повноважень - до 
27.04.2021 р.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Iвершинь Геннадiй Федорович
Президент (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОСОБЛИВЕ КОНСТРУКТОР-
СЬКЕ БЮРО КОМПЛЕКТНИХ 
ПРИСТРОЇВ»

2. Код за ЄДРПОУ 33289236
3. Місцезнаходження 61060, м. Харкiв, 

пр. Льва Ландау, 157
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(057)7632917 (057)7632915

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

www:okb.kh.ua

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

II. Текст повідомлення
За рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «ОКБ КОМПЛЕКТНИХ ПРИ-

СТРОЇВ» (Протокол №1 вiд 27.04.2018 року) у зв’язку з прийняттям 
рiшення про лiквiдацiю Товариства припинено повноваження Голови 
Наглядової ради Товариства Зуєвої Тетяни Олександрiвни ; на посадi 
перебував 1 р.(з 28.04.2017 року). Володiє часткою у статутному капiталi 
Товариства – 0,122%, розмiр пакета акцiй, який належить особi - 765 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

За рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «ОКБ КОМПЛЕКТНИХ ПРИ-
СТРОЇВ» (Протокол №1 вiд 27.04.2018 року) у зв’язку з прийняттям 
рiшення про лiквiдацiю Товариства припинено повноваження Члена На-
глядової ради Товариства Тiторенко Лариси Володимирiвни; на посадi 
перебував 4 р.(з 06.12.2013 року). Володiє часткою у статутному капiталi 

Товариства – 1%, розмiр пакета акцiй, який належить особi - 6885 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

За рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «ОКБ КОМПЛЕКТНИХ ПРИ-
СТРОЇВ» (Протокол №1 вiд 27.04.2018 року) у зв’язку з прийняттям 
рiшення про лiквiдацiю Товариства припинено повноваження Члена На-
глядової ради Товариства Клочко Вiктора Iвановича; на посадi перебу-
вав 1 р.(з 28.04.2017 року).( з 06.12.2013 року по 28.04.2017 р.-Голова 
Наглядової ради Товариства). Акцiями Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

За рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «ОКБ КОМПЛЕКТНИХ ПРИ-
СТРОЇВ» (Протокол №1 вiд 27.04.2018 року) у зв’язку з прийняттям 
рiшення про лiквiдацiю Товариства припинено повноваження Ревiзора 
Товариства Васецького Миколи Григоровича; на посадi перебував 1 р.(з 
28.04.2017 року. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства – 
0,122%, розмiр пакета акцiй, який належить особi - 765 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

За рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «ОКБ КОМПЛЕКТНИХ ПРИ-
СТРОЇВ» (Протокол №1 вiд 27.04.2018 року) у зв’язку з прийняттям 
рiшення припинення Товариства в результатi його лiквiдацiї обрано на 
посаду лiквiдатора Товариства Моргуна Сергiя Iвановича. Строк обран-
ня: до моменту закiнчення припинення Товариства в результатi його 
лiквiдацiї. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: Директор 
ПрАТ «ОКБ КОМПЛЕКТНИХ ПРИСТРОЇВ».

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 Моргун Сергiй Iванович
Лiквiдатор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 02.05.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIНАНСОВО-IНВЕСТИЦIЙНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНД»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОСОБЛИВЕ КОНСТРуКТОРСЬКЕ БЮРО КОМПЛЕКТНИХ ПРИСТРОЇВ»
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Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОСОБЛИВЕ КОНСТРУКТОР-
СЬКЕ БЮРО КОМПЛЕКТНИХ 
ПРИСТРОЇВ»

2. Код за ЄДРПОУ 33289236
3. Місцезнаходження 61060, м. Харкiв, пр. Льва Ландау, 

157
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(057)7632917 (057)7632915

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

www:okb.kh.ua

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ОКБ КОМПЛЕКТНИХ ПРИ-

СТРОЇВ» (Протокол рiчних Загальних зборiв Товариства № 1 вiд 
27.04.2018 р.), якi вiдбулися 27 квiтня 2018 року прийнято рiшення про 
припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОСОБЛИ-
ВЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОМПЛЕКТНИХ ПРИСТРОЇВ», 
(61060, м. Харкiв, пр. Льва Ландау, 157, Україна, iдентифiкацiйний код 
юридичної особи 33289236) шляхом його лiквiдацiї у добровiльному по-
рядку без правонаступництва, вiдповiдно до вимог чинного законодав-
ства України. Дане рiшення прийнято у зв’язку з вiдсутностi у Товари-

ства подальших перспектив здiйснювати прибуткову господарськ 
дiяльность. За прийняття рiшення про припинення Товариства як юри-
дичної особи шляхом його лiквiдацiї у добровiльному порядку було по-
дано 2174900 (два мiльйони сто сiмдесят чотири тисячi дев’ятсот)
голосiв акцiонерiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареє-
струвалися для участi в Загальних зборах акцiонерiв. Проти прийняття 
рiшення про припинення Товариства не подано жодного голосу 
акцiонерiв. У зв’язку з прийняттям рiшення про припинення ПрАТ «ОКБ 
КОМПЛЕКТНИХ ПРИСТРОЇВ»шляхом його лiквiдацiї, кредитори у 
двомiсячний строк з дня оприлюднення повiдомлення про рiшення щодо 
припинення Товариства на офiцiйному веб-сайтi центрального органу 
виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної 
реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв, можуть зая-
вити свої вимоги до Товариства шляхом направлення письмових заяв 
(вимог) засобами поштового зв’язку на юридичну адресу Товариства. . 
За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:

- вартiсть чистих активiв Товариства становить - 477,4тис. грн.; 
- сума зобов’язань Товариства 554,6 тис. грн.; 
- розмiр власного капiталу Товариства – 477,4 тис. грн. 
Достатнiсть активiв емiтента для розрахунку за його зобов’язаннями, 

сума, яка може залишитися пiсля задоволення вимог кредиторiв i 
розподiлятиметься мiж акцiонерами буде встановлена Лiквiдатором в 
процесi проведення лiквiдацiйної процедури вiдповiдно до чинного за-
конодавства України.

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 Моргун Сергiй Iванович
Лiквiдатор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«уКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА»
2.Код за ЄДРПОУ: 30446298
3.Місцезнаходження: 39612, Полтавська обл., м.Кременчук,  

вул.Леонова, 26
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 74-34-06
5.Електронна поштова адреса: utnb@kremenchug.net
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРТРАНСНАФ-
ТАБЕЗПЕКА» (протокол від 27.04.18.) у зв’язку із закінченням строку дії 
повноважень припинено повноваження:

- Голови Наглядової ради Кострова Сергія Миколайовича, паспорт  
КО 989660 Автозаводським РВ у м.Кременчуці УДМС України в Полтав-
ській області 23.02.15. На посаді перебував з 30.03.15. по 27.04.18. Розмір 
пакета акцій ПрАТ «УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА» - 24312 акцій на загаль-
ну суму 1215600,00 грн., що становить 22,1018% в статутному капіталі 
емітента; 

- члена Наглядової ради Реви Лариси Миколаївни, паспорт КН 813687 
Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.98. На посаді пе-
ребувала з 30.03.15. по 27.04.18. Розмір пакета акцій ПрАТ «УКРТРАНС-
НАФТАБЕЗПЕКА» - 1653 акції на загальну суму 82650,00 грн. , що стано-
вить 1,50273% в статутному капіталі емітента.

Обрано Наглядову раду ПрАТ «Укртранснафтабезпека» строком на  
3 роки (до проведення річних Загальних зборів):

- член Наглядової ради Костров Сергій Миколайович, паспорт  
КО 989660 Автозаводським РВ у м.Кременчуці УДМС України в Полтав-
ській області 23.02.15. Протягом останніх 5 років займав наступні посади: 
з 2007 р. Голова Наглядової ради ЗАТ (ПрАТ) «УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА». 

Розмір пакета акцій ПрАТ «УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА» - 24312 акцій на 
загальну суму 1215600,00 грн., що становить 22,1018% в статутному капі-
талі емітента. Рішенням Наглядової ради ПрАТ «УКР ТРАНС-
НАФТАБЕЗПЕКА» (протокол від 27.04.18.) обраний на посаду Голови На-
глядової ради ПрАТ «УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА» з 27.04.18.;

- член Наглядової ради Рева Лариса Миколаївна, паспорт КН 813687 
Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.98. Протягом 
останніх 5 років займала наступні посади: з 2007 р. член Наглядової ради 
ЗАТ (ПрАТ) «УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА». Розмір пакета акцій ПрАТ «УКР-
ТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА» - 1653 акції на загальну суму 82650,00 грн. , що 
становить 1,50273% в статутному капіталі емітента.

Всі обрані посадові особи є акціонерами ПрАТ «УКРТРАНСНАФТА-
БЕЗПЕКА», не є представниками акціонерів (групи акціонерів), не є неза-
лежними директорами.

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРТРАНСНАФ-
ТАБЕЗПЕКА» (протокол від 27.04.18.) у зв’язку із закінченням строку дії 
повноважень Ревізора, обрано Ревізором Товариства Кострову Ольгу Ми-
колаївну, паспорт КО 397604 Крюківським РВ УМВС України в Полтав-
ській обл. 14.06.02., строком на 1рік (до проведення річних Загальних збо-
рів акціонерів). Протягом останніх 5 років займала наступні посади: з 
2011 р. по 2014 р. - ПрАТ «УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА», бухгалтер; з 
2014 р. - ТОВ «Рус-інн», бухгалтер. Розмір пакета акцій ПрАТ «УКРТРАНС-
НАФТАБЕЗПЕКА» - 1230 акцій на загальну суму 61500,00 грн., що стано-
вить 1,11818% в статутному капіталі емітента.

Всі посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корис-
ливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не 
мають.

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

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

2. Найменування посади
Керуючий санацією   Шишлов О. М.
 ( підпис )  ( ініціали та прізвище керівника )
 М.П.  02.05.2018
  ( дата )

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОСОБЛИВЕ КОНСТРуКТОРСЬКЕ БЮРО КОМПЛЕКТНИХ ПРИСТРОЇВ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «уКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО» 
2. Код за ЄДРПОУ: 20220933
3. Місцезнаходження: 49041, м.Дніпро, пр.. Праці, 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)765-91-06
5. Електронна поштова адреса: urist@avtodnepr,dp,ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.dnipropetrovsk-avto.ukravto.ua/
юридична інформація

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: 
Рішення емітента про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів або прийняття рішення про надання згоди на вчинення право-
чинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонер-
них товариств).

II. Текст повідомлення
1) Дата прийняття єдиним акціонером Товариства рішення про попе-

реднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 26.04.2018р. Відо-
мості щодо правочинів: характер правочинів: кредитні договори з фінан-
совими установами, гранична сукупна вартість яких не перевищує  
40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визна-
чених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартість право-
чинів: 40000 тис. грн; вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 116844 тис. грн; співвідношення граничної сукупної 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності (у відсотках): 34,23368%; загальна кількість голо-
суючих акцій: 12 298 748; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах: 12 298 748; кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення: 12 298 748; кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

2) Дата прийняття єдиним акціонером Товариства рішення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 26.04.2018р. Ві-
домості щодо правочинів: характер правочинів: договори застави (іпоте-
ки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового 
поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, 
що передається в заставу (іпотеку), гранична сукупна вартість якого не 
перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на 
умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна 
вартість правочинів: 200000 тис. грн; вартість активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності: 116844 тис. грн; співвідношен-
ня граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 171,16839%; 
загальна кількість голосуючих акцій: 12 298 748; кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 12 298 748; кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
12  298 748; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий-
няття рішення: 0.

3) Дата прийняття єдиним акціонером Товариства рішення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 26.04.2018р. Відо-
мості щодо правочинів: характер правочинів: договори надання/отриман-
ня фінансової допомоги, гранична сукупна вартість яких не перевищує 
100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визна-
чених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартість право-
чинів: 100000 тис. грн; вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності: 116844 тис. грн; співвідношення граничної су-
купної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (у відсотках): 85,58420%; загальна кіль-
кість голосуючих акцій: 12 298 748; кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах:; 12 298 748 кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 12 298 748; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-
ня: 0.

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

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

2. Генеральний директор             В.В.Федаш 26.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації :1. За-
гальні відомості: Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Пусконаладка»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 
05418827; Місцезнаходження: 11701 м.Новоград-Волинський вул.Ге-
нерала Iльїна 6 а; Міжміський код, телефон та факс емітента: 04141 
2-16-94; Електронна поштова адреса емітента: pusk.igor@mail.ru; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.puskonaladka.ho.ua; Вид 
особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 
емiтента.

2. Текст повідомлення: 27.04.2018 р. за рішенням загальних зборів 
акціонерів відбулись такі зміни:Повноваження Ревiзора Бондарчук 
Олесi Володимирiвнi припинено 27.04.2018 р. в зв’язку iз необхiднiстю 
обрання ревiзора товариства. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.00173% .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 
28.04.2016 р. Повноваження Голови наглядової ради Бондарчука 
Вiктора Iвановича припинено 27.04.2018 р.в зв’язку iз необхiднiстю 
обрання наглядової ради товариства. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 8.78609% Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - з 28.04.2016 р..Повноваження Члена наглядової ради Плiчко 
Миколи Андрiйовича припинено 27.04.2018 р. в зв’язку iз необхiднiстю 
обрання наглядової ради товариства. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 1.39068% Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - з 28.04.2016 р.. Повноваження Члена наглядової ради Дубча-
ка Володимира Iвановича припинено 27.04.2018 р. в зв’язку iз 
необхiднiстю обрання наглядової ради товариства. Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента 0.00173% Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi - з 28.04.2016 р..Ревiзор Бондарчук Олеся 
Володимирiвна обрано 27.04.2018 р.в зв’язку iз необхiднiстю обрання 

ревiзора товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.00173% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 р., iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв-ревiзор,приватний пiдприємець. Голова 
наглядової ради Бондарчук Вiктор Iванович обрано 27.04.2018 р. в 
зв’язку iз необхiднiстю обрання наглядової ради.Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 8.78609% Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 
на 3 р., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - голова 
наглядової ради, директор. Рiшення прийнято 27.04.2018 р. загаль-
ними зборами акцiонерiв(протокол №1 вiд 27.04.2018 р) та на 
засiданнi наглядової ради товариства (протокол №5 вiд 
27.04.2018 р.).Посадова особа є акцiонером, не є представником 
акцiонера або групи акцiонерiв , не є незалежним директором. Член 
наглядової ради Плiчко Микола Андрiйович обрано 27.04.2018 р. в 
зв’язку iз необхiднiстю обрання наглядової ради. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 1.39068% Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 
на 3 р., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - началь-
ник виробничої дiльницi, член наглядової ради. Посадова особа є 
акцiонером, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв , не є 
незалежним директором. Член наглядової ради Дубчак Володимир 
Iванович обрано 27.04.2018 р.в зв’язку iз необхiднiстю обрання на-
глядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.00173% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 р., iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв - приватний пiдприємець, член наглядової 
ради.Посадова особа є акцiонером, не є представником акцiонера 
або групи акцiонерiв , не є незалежним директором. Всі посадові осо-
би не дали згоди на розкриття їх паспортних даних. 3. Підпис Дирек-
тор Бондарчук Iгор Вiкторович, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність 
згідно з законодавством. 02.05.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПуСКОНАЛАДКА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПуБЛІчНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМПТАХОРАДГОСП 
БРОВАРСЬКИЙ». 2. Код за ЄДРПОУ: 05477043. 3. Місцезнаходження: 
07414, Київська обл., Броварський р-н, с. Рожiвка, вул. Слави, 22. 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс: (044) 587-60-36, 587-60-33. 5. Електронна поштова 
адреса: svetlana.romanenko@indelika.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://indelika.com/info/dokumenti/27042018r-zmina-skladu-posadovih-osib-
emitenta. 7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення: Рішення про припинення повноважень посадових 
осіб, які вказані нижче, прийнято річними загальними зборами акціонерів 
27.04.2018р. Припинення повноважень посадових осіб виконано на підставі 
протоколу №30 від 27.04.2018р. Посадова особа Гаврилов Олексій Юрійович, 
яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. По-
садова особа Томкін Олександр Юрійович, яка займала посаду Член Нагля-
дової ради, припинила повноваження. Посадова особа Моргунов Євген Ві-
кторович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила 
повноваження. Посадова особа Понько Валерій Григорович, яка займала по-
саду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Посадова особа Сте-
ценко Олександр Павлович, яка займала посаду Член Наглядової ради, при-
пинила повноваження. Посадова особа Бєлова Ольга Валерiївна, яка займала 
посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження. Посадова особа 
Сніжко Анна Сергіївна, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила 
повноваження. Посадова особа Ободовська Ольга Володимирівна, яка за-
ймала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Строк, про-
тягом якого усі вищезазначені посадові особи перебували на посаді: 1 р. Рі-
шення про обрання посадових осіб, які вказані нижче, прийнято річними 
загальними зборами акціонерів 27.04.2018р. Обрання посадових осіб викона-
но на підставі протоколу №30 від 27.04.2018р. Гаврилов Олексій Юрійович 
обрано на посаду Член Наглядової ради. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: Голова правління ПІІ «ОБ’ЄДНАНА ЗЕРНОВА КОМ-
ПАНІЯ», Директор юридичного департаменту ПрАТ «РАМБУРС», Голова На-
глядової ради ПАТ «ППР Броварський». Гаврилов Олексій Юрійович є 
представником акціонера – ПІІ «ОБ’ЄДНАНА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ». Томкін 
Олександр Юрійович обрано на посаду Член Наглядової ради. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор ПрАТ «РАМБУРС-

ЕЛЕВАТОР», Член Наглядової ради ПАТ «ППР Броварський». Томкін Олек-
сандр Юрійович є представником акціонера – ПрАТ «РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР». 
Моргунов Євген Вікторович обрано на посаду Член Наглядової ради. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник відділу за-
купівель ТОВ «Кернел-Трейд», комерційний директор ПрАТ «РАМБУРС», 
Член Наглядової ради ПАТ «ППР Броварський». Моргунов Євген Вікторович є 
незалежним директором ПАТ «ППР Броварський». Понько Валерій Григоро-
вич обрано на посаду Член Наглядової ради. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: помічник-консультант народного депутата 
України, Верховна Рада України, юрист юридичного департаменту ПрАТ «РАМ-
БУРС», Член Наглядової ради ПАТ «ППР Броварський». Понько Валерій Гри-
горович є незалежним директором ПАТ «ППР Броварський». Стеценко Олек-
сандр Павлович обрано на посаду Член Наглядової ради. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: доцент кафедри загальної 
хiрургiї №2 Нацiонального медичного унiверситету iм. О.О. Богомольця, Член 
Наглядової ради ПАТ «ППР Броварський». Стеценко Олександр Павлович є 
представником акціонера ПрАТ «РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР». Новий Голова На-
глядової ради буде обраний на першому засіданні Наглядової ради. Сніжко 
Анна Сергіївна обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: економіст, бухгалтер, головний бух-
галтер ПрАТ «РАМБУРС», Член Ревізійної комісії ПАТ «ППР Броварський». 
Ободовська Ольга Володимирівна обрано на посаду Член Ревізійної комісії. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст 
ПрАТ «РАМБУРС», Член Ревізійної комісії ПАТ «ППР Броварський». Рішення 
про обрання прийнято на засіданні Ревізійної комісії 27.04.2018р. Обрання по-
садової особи виконано на підставі протоколу №1/2018 від 27.04.2018р. Бєло-
ва Ольга Валерiївна обрано на посаду Голова Ревізійної комісії. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст ПрАТ «РАМБУРС», 
економiст з фінансів ПІІ «ОБ’ЄДНАНА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ», Голова Ревізій-
ної комісії ПАТ «ППР Броварський». Строк, на який обрані усі вищезазначені 
посадові особи: 3 р. Усі вищезазначені посадові особи володіють часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Усі вищезазначені посадові особи володіють 
пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать кожній вищезазначеній посадовій особі володіє: 0 акцій. Усі вищезаз-
начені посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не мають.

III. Підпис: 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 2. Голова правління – Бойченко Т.А., 02.05.2018р.

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 

«Новокаховський комбiнат 
хлiбопродуктiв»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00952389

3. Місцезнаходження емітента 74988 м. Таврiйськ, м. Нова 
Каховка, Херсонська область 
вул. Промислова, 13

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(05549)7-30-72 (05549)7-30-72

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

zelenkovas@nkhp.admsilos.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

nkhp.admsilos.com.ua

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

2. Текст повідомлення
Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Парцей Юлiї Мирославiвни (не 

дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 26.04.2018 р.(дата 
вчинення дiї 26.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi - з 30.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними 
зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Руденко Олександра Iвановича 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 26.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 26.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi - з 30.04.2017р. Рiшення прийнято Загаль-

ними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Осипчук Олександра Миколайо-
вича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 26.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 26.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi - з 30.04.2017р. Рiшення прийнято Загаль-
ними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Голову Ревiзiйної комiсiї Парцей Юлiю Мирославiвну (не дала згоди на роз-
криття паспортних даних) обрано 26.04.2018 р.(дата вчинення дiї 26.04.2018) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - бухгалтер, голова ревiзiйної комiсiї. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв та Ревiзiйною комiсiєю. Об-
грунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Ревiзiйної комiсiї Руденко Олександра Iвановича (не дала згоди 
на розкриття паспортних даних) обрано 26.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
26.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, 
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - бухгалтер, член 
ревiзiйної комiсiї. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Об-
грунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Ревiзiйної комiсiї Осипчук Олександра Миколайовича (не дала 
згоди на розкриття паспортних даних) обрано 26.04.2018 р.(дата вчинення 
дiї 26.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, 
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - менеджер подактово-
юридичного департаменту, податковий менеджер, член ревiзiйної комiсiї. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння _______ череднiченко Олександр Миколайович

М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДуКТIВ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

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

акцiонерне товариство «Рiвненська фабрика нетканих матерiалiв». 2. Код 
за ЄДРПОУ: 00306644 3. Місцезнаходження: 33016, м. Рiвне, вул. Фабрич-
на, буд. 2; 4. Міжміський код, телефон та факс (0362) 24-75-17;  
(0362) 24-75-17. 5. Електронна поштова адреса: netkankarivne@emitent.
net.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації: www.rfnm.in-ten.com 7. Вид осо-
бливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  
ІІ. Текст повідомлення: Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
27.04.2018р. (протокол №1 вiд 27.04.2018р.) у зв’язку зi змiнами до Статуту 
товариства, викладеному у новiй редакцiї, вiдповiдно до яких ревiзiйна 
комiсiя у товариствi не передбачена, припинено повноваження членiв реві-
зійної комісії у повному складi (всі члени ревізійної комісії перебували на 
своїх посадах з 29.04.2016р.), зокрема: припинено повноваження: Голови 
ревізійної комісії – Строгонової Ганни Юріївни. Посадова особа є акцiонером 
Товариства, яка володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0066%. Припи-
нено повноваження члена ревізійної комісії – Хмуринської Оксани Юріївни. 
Посадова особа акціями емітента не володіє. Припинено повноваження 
члена ревізійної комісії – Чиж Тамари Володимирівни. Посадова особа є 
акцiонером Товариства, яка володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0,0066%. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2018р. (про-
токол №1 вiд 27.04.2018р.) у зв’язку із спливом строку повноважень при-
пинено повноваження генерального директора Корольова Олександра 
Миколайовича. Посадова особа акціями емітента не володіє. На посадi пе-
ребував з 17.04.2015 року. Рiшенням Наглядової ради Товариства (прото-
кол №4 вiд 27.04.2018р.) Корольова Олександра Миколайовича обрано 
генеральним директором Товариства на строк до наступного переобрання 
генерального директора Наглядовою радою. Акцiями емiтента не володiє. 
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду генерального директора 
АТ  «Рiвненська фабрика нетканих матерiалiв». Рiшенням Наглядової ради 
Товариства (протокол №4 вiд 27.04.2018р.) у зв’язку із спливом строку пов-
новажень переобрано на строк до наступного переобрання Наглядовою 
радою корпоративного секретаря Петрову Наталію Петрівну. Акцiями 
емiтента не володiє. На посадi перебувала з 29.04.2016 року. Протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймала посади: корпоративного секретаря, началь-

ника юридичного вiддiлу АТ «Рiвненська фабрика нетканих матерiалiв». 
Всі звільнені та обрані посадові особи товариства не мають непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини та не надали згоди на роз-
криття iнформацiї щодо паспортних даних. III. Підпис. Особа, зазначена 
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Гене-
ральний директор Корольов Олександр Миколайович; 27.04.2018р.

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

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

акцiонерне товариство «Рiвненська фабрика нетканих матерiалiв». 2. Код 
за ЄДРПОУ: 00306644 3. Місцезнаходження: 33016, м. Рiвне, вул. Фабрич-
на, буд. 2; 4. Міжміський код, телефон та факс (0362) 24-75-17;  
(0362) 24-75-17. 5. Електронна поштова адреса: netkankarivne@emitent.
net.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації: www.rfnm.in-ten.com 7. Вид осо-
бливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надан-
ня згоди на вчинення значних правочинів II. Текст повідомлення: 
27.04.2018 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Рiвненська фабрика 
нетканих матерiалiв» (протокол № 1 вiд 27.04.2018р.) було прийнято рiшення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Вирiшено 
протягом одного року з дати прийняття цього рiшення надати згоду на вчи-
нення правочинiв граничною сукупною вартiстю кожного до 60 000 тис. грн. 
Характер правочинiв наступний: купiвля-продажу, кредитнi договори, дого-
вори застави/iпотеки, виготовлення продукцiї, поставка. Гранична сукупна 
вартiсть правочинiв становить 60 000 тис. грн. Вартiсть активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 63685 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 94,2%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 4 333 813 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у зборах – 3 626 513 шт., кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «ЗА» - 3 626 513 шт., «ПРОТИ» - 0.  
III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Генеральний директор Корольов Олександр Мико-
лайович; 27.04.2018р.

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 «ПЛАСТМАШ»

2. Код за ЄДРПОУ 00219371
3. Місцезнаходження 03113 м. Київ вул. Iвана Шевцова, Б.1
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 456-44-12 (044) 456-44-62
5. Електронна поштова адреса zao_plastmash@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.plastmash.pratprom.com

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

2. Текст повідомлення
Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства – 

Кордуна Володимира Володимировича припинено 27.04.2018 року у від-
повідності до пропозицій та рішення зборів акціонерів. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою у статутному капі-
талі у розмірі 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 
29.04.2014 р. – 27.04.2018 р. Рiшення прийнято річними загальними збора-
ми акціонерів Товариства (Протокол №30 вiд 27.04.2018 року). 

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства – 
Федірка Володимира Івановича припинено 27.04.2018 року у відповіднос-
ті до пропозицій та рішення зборів акціонерів. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Володіє часткою у статутному капіталі у роз-
мірі 0,0076%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 29.04.2014 р. – 
27.04.2018 р. Рiшення прийнято річними загальними зборами акціонерів 
Товариства (Протокол №30вiд 27.04.2018 року). 

Повноваження посадової особи Секретаря Наглядової ради Товари-
ства  – Павленка Василя Івановича припинено 27.04.2018 року у відповід-
ності до пропозицій та рішення зборів акціонерів. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Володіє часткою у статутному капіталі у роз-
мірі 5,9596%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-

має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 29.04.2014 р. – 
27.04.2018 р. Рiшення прийнято річними загальними зборами акціонерів 
Товариства (Протокол №30 вiд 27.04.2018 року). 

Головою Наглядової ради обрано Кордуна Володимира Володимиро-
вича 27.04.2018 року у відповідності до пропозицій та рішення зборів акці-
онерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0,0001%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призна-
чено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї 
дiяльностi: Голова Наглядової ради ПрАТ «ПЛАСТМАШ». Річні збори 
акцiонерiв Товариства (Протокол №30 вiд 27.04.2018 року) обрали Корду-
на Володимира Володимировича на посаду Члена Наглядової ради, а 
засiдання Наглядової ради вiд 27.04.2018 року обрали його Головою На-
глядової ради, згiдно Статуту Товариства.

Членом Наглядової ради обрано Федірка Володимира Івановича 
27.04.2018 року у відповідності до пропозицій та рішення річних загальних 
зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0,0076%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом сво-
єї дiяльностi: Член Наглядової ради ПрАТ «ПЛАСТМАШ». Рiшення прийня-
то річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №30 вiд 
27.04.2018 року). 

Секретарем Наглядової ради обрано Павленка Василя Івановича 
27.04.2018 року у відповідності до пропозицій та рішення річних загальних 
зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 5,9596%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом сво-
єї дiяльностi: Член Наглядової ради ПрАТ «ПЛАСТМАШ». Річні збори 
акцiонерiв Товариства (Протокол №30 вiд 27.04.2018 року) обрали Павлен-
ка Василя Івановича на посаду Члена Наглядової ради, а засiдання На-
глядової ради вiд 27.04.2018 року обрали його Секретарем Наглядової 
ради, згiдно Статуту Товариства.

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  Кияниця євгенiй Володимирович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РIВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРIАЛIВ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАСТМАШ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №84, 3 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
ІНСТИТуТ «СуМИПРОЕКТ»,  код єДРПОу 02497973

(місцезнаходження: 40030, м. Суми, вул. Кірова, 25)
(далі-Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів 

акціонерів, які відбудуться 4 червня 2018 року за адресою: м. Суми, 
вул. Кірова, 25, кімната для переговорів. Початок зборів о 13 годині 
00 хвилин. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюватиметься з 
12 години 30 хвилин до 12 години 55 хвилин за місцем проведення зборів. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах – 29 травня 2018 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії .
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт голови правління за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту голови правління.
4. Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
7. Припинення Товариства шляхом ліквідації.
8. Обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) Товариства.
9. Затвердження порядку ліквідації.
10. Затвердження порядку та строків заявлення вимог кредиторами.
11. Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що зали-

шиться після задоволення вимог кредиторів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника період
Попередній

(2016)
Звітний
(2017)

Усього активів 464,7 201,1
Основні засоби 750,4 5,1
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 82 80,7
Сумарна дебіторська заборгованість 63,1 12,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,5 18,9
Нерозподілений прибуток -1370,2 -1583,7
Власний капітал -771,6 -985,1
Статутний капітал 444,2 444,2
Довгострокові зобов’язання 

Поточні зобов’язання 1236,3 1186,2
Чистий прибуток (збиток) -239,2 -213,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8883 8883
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 4

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, звернувшись з пись-
мовим запитом або особисто до особи, відповідальної за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами, кожний робочий день з 10-00 по 16-00 (перерва з 
12-00 по 13-00) за адресою: м. Суми, вул. Кірова, 25, приймальна голови прав-
ління, а в день проведення Загальних зборів - також у місті їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для 
прийняття рішень, повинен містити П.І.Б. акціонера, адресу місця проживання 
або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер по-
винен мати документ, що підтверджує його особу та повноваження. Посадовою 
особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами є голова правління – Павловський Василь Григорович. Кожний акці-
онер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів 
Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 
органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж 
за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денно-
го загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать канди-
дату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://02497973.smida.gov.ua.

Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу (пас-
порт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та дору-
чення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Довідки за 
телефоном: (0542)611061.

Наглядова рада Товариства.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ: 02132668
3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Машинобудівна, 44
4. Міжміський код та телефон, факс: 0442474156, 0442474161
5. Електронна поштова: rtu5@rtu.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Ремторгустаткування» вiд 
26.04.2018р. (Протокол №28) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повнова-
жень прийнято рiшення про припинення повноважень на посадах: 1) Голо-
ва Ревiзiйної комiсiї - Iщук Оксана Миколаївна, розмiр пакета акцiй 
0,000042%, перебувала на посадi з 17.04.2015р.; 2) Член Ревiзiйної комiсiї  - 
Палагiна Тетяна Володимирiвна, розмiр пакета акцiй 0,000422%, перебува-
ла на посадi з 17.04.2015р.; 3) Член Ревiзiйної комiсiї - Рихлюк Людмила 
Петрiвна, розмiр пакета акцiй 0,000042%, перебувала на посадi з 
17.04.2015р.; 4) Голова Наглядової ради - Добрушкiна Алла Маркiвна, 
розмiр пакета акцiй 0.390376%, перебувала на посадi з 17.04.2015р.; 
5)  Член Наглядової ради - Мiшинова Фаїна Семенiвна, розмiр пакета акцiй 
0.025294%, перебувала на посадi з 17.04.2015р.; 6) Член Наглядової 
ради  - Синиця Валентина Василiвна, розмiр пакета акцiй 0.000632%, пере-
бувала на посадi з 17.04.2015р.

Згiдно рiшення засiдання Наглядової ради ПрАТ «Ремторгустаткуван-
ня» вiд 26.04.2018р. (Протокол №25) прийнято рiшення про припинення 
повноважень Правління Товариства на посадах: 1) Голова Правлiння – 
Демченко Сергiя Юрiйовича, розмiр пакета акцiй 0.002534%, перебував на 
посадi з 17.04.2015р.; 2) Член Правлiння – Нiкiфорова Дмитра Володими-
ровича; розмiр пакета акцiй 3.669840%, перебував на посадi з 17.04.2015р.; 
3) Член Правлiння – Навроцька Любов Василiвна, розмiр пакета акцiй 
0.000422%, перебувала на посадi з 17.04.2015р.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Ремторгустаткування» вiд 
26.04.2018р. (Протокол №28) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повнова-
жень прийнято рiшення про обрання посадових осiб на термiн 3 роки: 

1) член Ревізійної комісії - Iщук Оксана Миколаївна, згiдно рiшення 
засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 26.04.2018р. (Протокол №3) обрано Голо-
вою Ревiзiйної комiсiї, розмiр пакета акцiй 0,000042%, іншi посади протягом 
останнiх п’яти рокiв: Голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «РТУ», ст.економiст з 
договорних та претензiйних робiт ПрАТ «РТУ»; 2) член Ревiзiйної комiсiї - 
Палагiна Тетяна Володимирiвна, розмiр пакета акцiй 0,000422%, іншi по-
сади протягом останнiх п’яти рокiв: член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «РТУ», 
провiдний економiст, член Правлiння ПрАТ «БПЗ «Веда»; 3) член Ревiзiйної 
комiсiї - Рихлюк Людмила Петрiвна, розмiр пакета акцiй 0,000042%, іншi 
посади протягом останнiх п’яти рокiв: Член Ревізійної комісії ПрАТ «РТУ», 
бухгалтер ПрАТ «РТУ»; 4) член Наглядової ради - Добрушкiна Алла 
Маркiвна, згiдно рiшення засiдання Наглядової ради вiд 26.04.2018р. (Про-
токол №25) обрана Головою Наглядової ради, розмiр пакета акцiй 
0.390376%, іншi посади протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Ревiзiйної 
комiсiї ПрАТ «БПЗ «Веда», Голова Наглядової ради ПрАТ «РТУ»; 5) член 
Наглядової ради - Мiшинова Фаїна Семенiвна, розмiр пакета акцiй 
0.025294%, іншi посади протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової 
ради ПрАТ «РТУ», член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «БПЗ «Веда», нач.госп.
вiддiлу ПрАТ «РТУ»; 6) член Наглядової Ради - Синиця Валентина 
Василiвна, розмiр пакета акцiй 0.000632%, іншi посади протягом останнiх 
п’яти рокiв: член Наглядової ради ПрАТ «РТУ», директор ПП «Анiкс».

Згiдно рiшення засiдання Наглядової ради ПрАТ «Ремторгустаткуван-
ня» вiд 26.04.2018р. (Протокол №25) прийнято рiшення про обрання Прав-
ління Товариства на термін 3 роки на посади: 1) Голова Правлiння – Дем-
ченко Сергiя Юрiйовича, розмiр пакета акцiй 0.002534%, іншi посади 
протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Правлiння ПрАТ «РТУ», Голова На-
глядової ради ПрАТ «БПЗ Веда»; 2) член Правлiння – Нiкiфоров Дмитро 
Володимирович, розмiр пакета акцiй 3.669840%, іншi посади протягом 
останнiх п’яти рокiв: Член Правління ПрАТ «РТУ», член Наглядової ради 
ПрАТ «БПЗ «Веда»; 3) член Правлiння – Навроцької Любовi Василiвни, 
розмiр пакета акцiй 0.000422%, іншi посади протягом останнiх п’яти рокiв: 
член Правлiння ПрАТ «РТУ», начальник вiддiлу кадрiв ПрАТ «РТУ».

Посадові особи згоди на розкриття паспортних даних не надали. Непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають. 

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Голова Правлiння Демченко Сергiй Юрiйович 27.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМТОРГуСТАТКуВАННЯ»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛАКМА» 2. Код за ЄДРПОУ 19338138 
3.  Місцезнаходження 79060, м.Львiв, вул.Академiка Пiдстригача Я., 
буд.  3, кв. 55 4. Міжміський код, телефон та факс (032)2593324 
(032)2593324 5. Електронна поштова адреса lacma@lacma.net 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації http://lacma.net/ 7. Вид особливої інфор-
мації ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст повідомлення
Дата 

вчинення 
дії

Зміни 
(призначено, 

звільнено, 
обрано або 
припинено 

повноважен-
ня)

Поса-
да*

Прізвище, 
ім’я, по 

батькові або 
повне 

наймену-
вання 

юридичної 
особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи 
(серія, 

номер, дата 
видачі, 

орган, який 
видав)** 

або код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
27.04.2018 припинено 

повноважен-
ня

Дирек-
тор

Кiркач Євген 
Федорович

95

27.04.2018 Обрано 
(переобрано)

Дирек-
тор

Кiркач Євген 
Федорович

95

27.04.2018 припинено 
повноважен-

ня

ревiзор Лисенко 
Наталiя 

Миколаївна

0

27.04.2018 обрано 
(переобрано)

ревiзор Лисенко 
Наталiя 

Миколаївна

0

1.Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «ЛАКМА»(надалi за текстом –Товариство), якi вiдбулись 
27 квiтня 2018р.(Протокол №1 вiд 27.04.18р.) в зв’язку з закiнченням 
строку (3роки, з 28.04.2015р. до 27.04.2018 р), на який було обрано 
посадову особу: 1.Припинено повноваження директора Товари-
ства Кiркача Євгена Федоровича. 2. Обрано (переобрано на ту саму 
посаду) директора Товариства Кiркача Євгена Федоровича строком 
на 3 роки до 26.04.2021р. На зазначенiй посадi посадова особа пере-
була з 1991р. Протягом останнiх п’яти рокiв Кiркач Є.Ф. обiймав по-
саду директора Товариства. Посадова особа згоди на розкриття пас-
портних даних не надала, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. 2. Рiшенням рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв ПрАТ «ЛАКМА»(надалi за текстом –Товариство), якi 
вiдбулись 27 квiтня 2018р.(Протокол №1 вiд 27.04.18р.) в зв’язку з 
закiнченням строку(3роки, з 28.04.2015р. до 27.04.2018 р), на який 
було обрано посадову особу: 1.Припинено повноваження ревізора 
Товариства Лисенко Наталії Миколаївни 2. Обрано (переобрано на 
ту саму посаду) ревізора Товариства Лисенко Наталію Миколаївну 
строком на 3 роки до 26.04.2021р. На зазначенiй посадi посадова 
особа перебула з 2011р. Протягом останнiх п’яти рокiв Лисенко Н.М. 
обiймала посаду заступника головного бухгалтера Товариства. По-
садова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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

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

2. Найменування посади Директор Кіркач євген Федорович. 
М.П. 02.05.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛАКМА»

ПуБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОВЕЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації 
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«Ковельський м»ясокомбiнат»
2. Код за ЄДРПОУ 00443163
3. Місцезнаходження 45000, Ковель, Володимирська, 156

4. Міжміський код, телефон та факс 03352 45504 03352 45504 
5. Електронна поштова адреса kovelnata@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет

відсутня

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

Дата 
вчинення 

дії

Зміни Посада Прізвище, ім’я, по 
батькові

Паспортні дані Розмір частки в 
статутному 

капіталі емітента 
(% )

30.04.2018 обрано Генеральний 
директор

Лебiдь Володимир 
Володимирович

ЕР 030645 
Первомайським МВ УМВС України у Миколаївськiй 

областi

26.1612

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав ПАТ «Ковельський м»ясокомбiнат» - генеральний директор. 
30.04.2018 обрано Генеральний 

директор
Лебiдь Володимир 

Володимирович
ЕР 030645 

Первомайським МВ УМВС України у Миколаївськiй 
областi

26.1612

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав ВАТ «Ковельський м»ясокомбiнат» - генеральний директор. 
30.04.2018 обрано Голова наглядової 

ради
Головатий Володимир 

Петрович
АС 866639

Ковельським МРВ УМВС України у Волинськiй областi
1.4039

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав ПАТ «Ковельський м»ясокомбiнат» – голова наглядової ради. 
30.04.2018 обрано Член наглядової 

ради
Лебiдь Свiтлана Романiвна СН 612324

Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
7.0472

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала ПАТ «Ковельський м»ясокомбiнат» – член наглядової ради. 
30.04.2018 обрано Член наглядової 

ради
Беседа Нiна Василiвна СО 114298

Днiпровським РУ ГУ МВС м.Київ
0.0182

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала ПАТ «Ковельський м»ясокомбiнат» – член наглядової ради. 
30.04.2018 обрано Голова ревiзiйної 

комiсiї
Майорова Людмила 

Василiвна
АС 351841 

Ковельським МРВ УМВС України у Волинськiй областi
0.0736

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала ПАТ «Ковельський м»ясокомбiнат» – голова ревiзiйної комiсiї. 
30.04.2018 обрано член ревiзiйної 

комiсiї
Шудра Валентина 

Олександрiвна
АС 965019

Ковельським МРВ УМВС України у Волинськiй областi
0

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала ПАТ «Ковельський м»ясокомбiнат» – член ревiзiйної комiсiї. 

Усі посадові особи звільнені та переобрані загальними зборами акцiонерiв термiном на 5 років. Усі посадові особи товариства непогашеної судимостi 
не мають.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
ЗАВОД «КАСКАД»

2. Код за ЄДРПОУ: 24583118
3. Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 3695007
5. Електронна поштова адреса: kaskad_pat@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kaskad.co.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Згiдно з Рiшенням рiчних загальних зборiв ПрАТ «ДЕЗ «КАСКАД» вiд 
27.04.2018 р. (Протокол №4 рiчних загальних зборiв ПрАТ «ДЕЗ «КАСКАД» 
вiд 27.04.2018 р.): 

припинено повноваження на посадi Голови Наглядової ради Богданця 
Анатолiя Миколайовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних) Посадова особа перебувала на посадi 1 рiк. Посадова осо-
ба володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000023%. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має; припинено повноваження на посадi Члена Наглядової ради Поли-
вода Олександра Анатолiйовича (фiзична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних). Посадова особа перебувала на посадi 1 рiк. По-
садова особа володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 

0,000023%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має; припинено повноваження на посадi Члена На-
глядової ради Сiрика Олега Валентиновича (фiзична особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних). Посадова особа перебувала на посадi 
1 рiк. Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi Товариства у 
розмiрi 0,000023%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має; обрано на посаду Члена Наглядової ради Бог-
данця Анатолiя Миколайовича строком на три роки (фiзична особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних). Рiшенням першого засiдання 
обраної Наглядової ради вiд 27.04.2018 р. Богданець Анатолiй Миколайо-
вич обраний Головою Наглядової ради. Посадова особа володiє часткою у 
статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000023%. Попередня посада 
посадової особи - менеджер зi збуту ПП «Сузiр'я». Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; обрано на по-
саду Члена Наглядової ради Поливоду Олександра Анатолiйовича стро-
ком на три роки (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Попередня посада посадової особи - начальник вiддiлу з методiв 
розширення ринкiвi збуту ТОВ «Трiнiтi». Посадова особа володiє часткою у 
статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000023%. Посадова особа не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; обрано на 
посаду члена Наглядової ради Анiканова Тимофiя Вiкторовича строком на 
три роки (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Попередня посада посадової особи - кухар ТОВ «СтафСервiсГлобал». По-
садова особа володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 
0,000023%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
чинного законодавства. Директор Тишкевич А. О., 27.04.2018.

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ХМIЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00953295
3. Місцезнаходження емітента: 22000 Вiнницька обл., Хмiльницький ра-

йон, м.Хмiльник вул. В. Порика, 26
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 04338 2-26-47 04338 2-20-80
5. Електронна поштова адреса емітента: Nadiia.Myronenko@adm.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: hmelnik.actisilos.net
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: 30.04.2018р.

найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори 
Товариства

вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: схва-
лено укладення Товариством значних правочинiв, що вчинятимуться Това-
риством протягом не бiльше як 1 (одного) року з дати прийняття цього 
рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг (робiт), що є пред-
метом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв та менша нiж 50 
вiдсоткiв або перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за дани-

ми останньої офiцiйно оприлюдненої рiчної фiнансової звiтностi Товари-
ства, при цьому сукупна вартiсть по кожнiй групi нижчевказаних правочинiв, 
не повинна перевищувати 100 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за да-
ними 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: 130415 тис.грн
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 130415 тис.грн
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 100%
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5744400 простих iменних акцiй.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах: 5736461 простих iменних акцiй.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 

5736461 голосiв, що складає 100,00 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструва-
лися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй та 
«проти» прийняття рiшення 0 простих iменних акцiй.

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 ____________ Б’ялкiвський Олександр 

Олексiйович
М.П.

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 АуДИТОРСЬКА ФІРМА «ДЕ ВІЗу» 
2. Код за ЄДРПОУ: 22917414
3. Місцезнаходження: 01001 Київ, Малопідвальна , 10, оф.11
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-279-00-00, 044-279-40-00
5. Електронна поштова адреса: www.devisu.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.devisu.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 
На чергових Загальних зборах акціонерів, які було проведено в порядку, 

передбаченому ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства», було 
прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів та надано 
Президенту Товариства Бойку Олександру Васильовичу та Виконуючому 
обов'язки Генерального директора ПрАТ АФ «Де Візу» Іващенку Віктору 
Петровичу незалежно один від одного повноваження на укладення та під-
писання значних правочинів (придбання товарів, робіт, послуг, договорів 
про надання аудиторських послуг, надання позик та інших договорів) гра-
ничною сукупною вартістю 20 млн.грн. від імені ПрАТ АФ «Де Візу» протя-
гом року з дати прийняття цього рішення.

Рішення Загальних зборів акціонерів прийнято акціонером Бойко О.В., 
що володіє 100% акцій товариства, кількість голосуючих акцій - 6000, голо-
сування «за» рішення - 100%, та оформлено у вигляді Рішення акціонера 
ПрАТ АФ «Де Візу» №21 від 27.04.2018 року. 

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

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

2. В.о. Генерального директора  Іващенко В.П.
27.04.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

I. Загальні відомості 
1.Повне найменування емітента : Приватне акцiонерне товари-

ство «Полонське пiдприємство «Агрохiм»
2.Код за ЄДРПОУ : 05491385
3.Місцезнаходження : 30500, Полонне, Залiзнична, 131
4.Міжміський код, телефон та факс: (03843) 32279, 32320
5.Електронна поштова адреса: polonne_agrohim@emitent.km.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: pac.km.ua
7.Вид особливої інформації – Відомості про прийняття рішення 

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

Загальними зборами акціонерів від 27.04.2018р (протокол від 
27.04.2018р.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинен-

ня значних правочинів на граничну сукупність вартість 10,5 млн. грн. на 
залучення кредитних коштів для фінансування капітальних вкладень.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності - 16642,00 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна 
або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності складає 63,093%.

Загальна кількість голосуючих акцій -2560707, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2560707, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 
2560707.

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

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

2. Голова правління Палюховський Валентин Анатолiйович 
27.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛОНСЬКЕ ПIДПРИєМСТВО «АГРОХIМ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ: 05528409
3. Місцезнаходження: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, 04073
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 4301766
5. Електронна поштова адреса: plodoovoch@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 05528409.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. Текст Повідомлення:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Плодоовоч» вiд 26.04.2018р. у 
зв’язку з закінченням терміну дії повноважень припинено повноваження на 
посадах: 1) Голова Наглядової ради - Пугач Олександр Григорович, пере-
бував на посадi з 18.04.2013р., розмiр пакета акцiй 0,00%; 2) Член Нагля-
дової ради Товкун Iгор Миколайович, перебував на посадi з 18.04.2013р., 
розмiр пакета акцiй 0.010128%; 3) Член Наглядової ради Коваленко Вiктор 
Васильович, перебував на посадi з 18.04.2013р., розмiр пакета акцiй 0,00%; 
4) Член Наглядової ради Самохвалов Михайло Володимирович, перебу-
вав на посадi з 18.04.2013р., розмiр пакета акцiй 0,00%; 5) Голова Ревiзiйної 
комiсiї – Вісман (Ємельянова) Валерiя Якiвна, перебувала на посадi з 
18.04.2013р., розмiр пакета акцiй 0,00%; 6) Член Ревiзiйної комiсiї Iванової 
Лариси Вiталiївни, перебувала на посадi з 18.04.2013р., розмiр пакета 
акцiй 0,00%; 7) Член Ревiзiйної комiсiї Iшханян Iрина Володимирiвна, пере-
бувала на посадi з 18.04.2013р., розмiр пакета акцiй 0.000036%. 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Плодоовоч» вiд 26.04.2018р., 
прийнято рiшення про обрання посадових осіб: 1) на строк 3 роки на поса-
ду Голова Наглядової ради – Пугач Олександр Григорович, іншi посади 
протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової ради, 1-й заступник Голови 
Правлiння, Голова Наглядової ради, розмір пакета акцій 0,00%, не є пред-
ставником акцiонера, незалежним директором, группи акціонерів; 2) на 
строк 3 роки на посаду Члена Наглядової ради – Товкун Iгор Миколайович, 
іншi посади протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради, доцент 
Нацiональна юридична академiя України iм. Я.Мудрого, розмір пакета ак-
цій 0.010128%; 3) на строк 3 роки на посаду Член Наглядової ради – Само-
хвалов Михайло Володимирович, іншi посади протягом останнiх п’яти 
рокiв: Член Наглядової ради ВАТ «Плодоовоч», фахiвець з адмiнiстративних 
питань, розмір пакета акцій 0,00%, не є представником акцiонера, неза-
лежним директором, группи акціонерів; 4) на строк 5 років на посаду Голо-
ва Ревізійної комісії Вісман Валерiя Якiвна, іншi посади протягом останнiх 
п’яти рокiв: начальник вiддiлу облiку i контролiнгу ТОВ «Автомобiльна 
компанiя «Укравтоторг», Голова Ревiзiйної комiсiї АТ «Плодоовоч», розмір 
пакета акцій 0,00%; 5) на строк 5 років на посаду Член Ревiзiйної комiсiї 
Iванова Лариса Вiталiївна, іншi посади протягом останнiх п’яти рокiв: Член 
Ревiзiйної комiсiї АТ «Плодоовоч.», директор з економiки ТОВ «Група 
компанiй АIС», розмір пакета акцій 0,00%.

Посадові особи не надали згоду на розкриття паспортних даних. Непо-
гашених судимостi за корисливi або посадовi злочини не мають.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством Голова Правління Куліков Владислав Вікторович, 26.04.2018р.

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБIНАТ 
ХЛIБОПРОДуКТIВ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00952389
3. Місцезнаходження емітента: 74988 м. Таврiйськ, м. Нова Каховка, 

Херсонська область вул. Промислова, 13
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05549)7-30-72  

(05549)7-30-72
5. Електронна поштова адреса емітента: zelenkovas@nkhp.admsilos.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: nkhp.admsilos.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 
знач них правочинiв: 26.04.2018р. 

найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори 
акцiонерiв

вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: схва-
лено укладення Товариством значних правочинiв, що вчинятимуться Това-
риством протягом не бiльше як 1 (одного) року з дати прийняття цього 
рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг (робiт), що є пред-

метом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв та менша нiж 50 
вiдсоткiв або перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за дани-
ми останньої офiцiйно оприлюдненої рiчної фiнансової звiтностi Товари-
ства, при цьому сукупна вартiсть по кожнiй групi нижчевказаних правочинiв, 
не повинна перевищувати 100 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за да-
ними 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: 41489 тис.грн
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 41489 тис.грн
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 100

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 16932204 простих iменних акцiй; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах: 16930161 простих iменних акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «за»прийняття рiшення: 16930161 простих iменних акцiй; «про-
ти» прийняття рiшення 0 простих iменних акцiй. 

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 _______ череднiченко Олександр Миколайович
М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛОДООВОч.»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №84, 3 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

144

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДО-
ВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ»(Ідентифікаційний код: 23730178, місце-
знаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6) (далі – Особа) пові-
домляє про намір придбання значного пакета простих іменних акцій 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТРАНЗИТ» З 
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ» (Ідентифікаційний код: 25273549, 
місцезнаходження: 04053, м. Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 
будинок 26-В) (далі – Товариство) у бездокументарній формі існу-
вання (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000129001). 
Особі та її афілійованим особам не належать будь-які акції Товари-
ства. За наслідками такого придбання кількість акцій, яка належить 
Особі, становитиме в кількості більше 10% від простих акцій Това-
риства (16650 штук); її афілійованим особам будь-які акції Товари-
ства не належатимуть.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДО-
ВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ»(Ідентифікаційний код: 23730178, місце-
знаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6) (далі – Особа) пові-
домляє про намір придбання значного пакета простих іменних акцій 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ЮЖНІІ-
ГІПРОГАЗ» (Ідентифікаційний код: 00158741, місцезнаходження: 
83004, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 
169-Г) (далі – Товариство) у бездокументарній формі існування 
(міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000094577). Осо-
бі та її афілійованим особам не належать будь-які акції Товариства. 
За наслідками такого придбання кількість акцій, яка належить Осо-
бі, становитиме в кількості більше 10% від простих акцій Товари-
ства (1303000 штук); її афілійованим особам будь-які акції Товари-
ства не належатимуть.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство "ПМК "ВОЛИНЬ"
2. Код за ЄДРПОУ 03566498
3. Місцезнаходження 43000, Луцьк, Електроапаратна, 4
4. Міжміський код, телефон та факс 03322 287877 03322 287877
5. Електронна поштова адреса stahova@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

pmkvolyn.blogspot.com

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2018р. припинено по-

вноваження голови наглядової ради, у зв'язку з закiнченням термiну дiї 
повноважень. Посадова особа Голова Наглядової ради Вересовський В.I. 
(паспорт: серiя АС № 067835 виданий Луцький МВ УМВС України у 
Волинськiй областi, 13.05.1996р.) є акцiонером товариства , володiє 1 шт. 
акцiєю, що складає 0% в статутному капiталi емiтента, розмiр пакета акцiй 
– 0,25 грн Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Особа перебувала на посадi з 28.04.2015р.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2018р. припинено по-
вноваження члена наглядової ради, у зв'язку з закiнченням термiну дiї пов-
новажень. Посадова особа член Наглядової ради Данiлiнiа Л.О, (паспорт: 
серiя ВМ № 155575 виданий Бердичiвський МУ УМВС України у 
Житомирськiй областi, 16.04.2005р), є акцiонером товариства , володiє 
1878913 шт. акцiй, що складає 88.7754% в статутному капiталi емiтента, 
розмiр пакета акцiй – 469728,25 грн Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 28.04.2015р.

Засiданням наглядової ради 27.04.2018р. з числа обраних загальними 
зборами акцiонерiв 24.04.2018р. членiв наглядової ради обрано на посаду 
Голови наглядової ради Вересовського В.I.(паспорт: серiя АС № 067835 
виданий Луцький МВ УМВС України у Волинськiй областi, 13.05.1996р.), є 
акцiонером товариства , володiє 1 шт. акцiєю, що складає 0% в статутному 
капiталi емiтента, розмiр пакета акцiй – 0,25 грн Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на три роки.Про-
тягом останнiх п'ять рокiв обiймав посаду Голови Наглядової ради 
ПрАТ «ПМК «Волинь». 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2018р. обрано на посаду 
члена наглядової ради Данiлiну Л.О.(паспорт: серiя ВМ № 155575 виданий 
Бердичiвський МУ УМВС України у Житомирськiй областi, 16.04.2005р), є 
акцiонером товариства , володiє 1878913 шт. акцiй, що складає 88.7754% в 
статутному капiталi емiтента, розмiр пакета акцiй – 469728,25 грн. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном 
на три роки. Протягом останнiх п'ять рокiв обiймала посаду члена Наглядо-
вої ради ПрАТ «ПМК «Волинь». Попередня посада - пенсiонер.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2018р. обрано на посаду 
члена наглядової ради Войтюк Г.М.(паспорт: серiя АС № 998085 виданий 
Луцьким РВ УМВС України у Волинськiй областi, 12.01.2006р), є акцiонером 
товариства , володiє 1 шт. акцiєю, що складає 0% в статутному капiталi 
емiтента, розмiр пакета акцiй – 0,25 грн Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Обрано термiном на три роки.Обiймала посаду 
члена наглядової ради товариства ПрАТ ПМК»Волинь»

Рiшенням наглядової ради товариства вiд 27.04.2018р. припинено по-
вноваження голови правлiння, у зв'язку з закiнченням термiну дiї повнова-
жень. Посадова особа Голова правлiння Стахова Т.Л. (паспорт: серiя ВМ 
№ 499107 виданий Бердичiвський МУ УМВС України у Житомирськiй 
областi, 28.10.1997р.), володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебува-
ла на посадi з 28.04.2015р.

Рiшенням наглядової ради товариства вiд 27.04.2018р. припинено по-
вноваження члена правлiння, у зв'язку з закiнченням термiну дiї повнова-
жень. Посадова особа член правлiння Королюк О.О. (паспорт: серiя АЮ 
№ 160123 виданий Горохiвським РВ УМВС України у Волинськiй област, 
09.08.2011р.), володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на 
посадi з 28.04.2015р.

Рiшенням наглядової ради товариства вiд 27.04.2018р. припинено по-
вноваження члена правлiння, у зв'язку з закiнченням термiну дiї повнова-
жень. Посадова особа член правлiння Єрьомкiн М.В. (паспорт: серiя АС 
№ 580973 виданий Луцьким МВ УМВС У країни у Волинськiй обл., 
10.09.1999р.), володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебува-
ла на посадi з 28.04.2015р.

Рiшенням наглядової ради товариства вiд 27.04.2018р. обрано на по-
саду голови правлiння Стахова Т.Л. (паспорт: серiя ВМ № 499107 виданий 
Бердичiвський МУ УМВС України у Житомирськiй областi, 28.10.1997р.), 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на три роки. 
Протягом останнiх п'ять рокiв обiймала посаду Голови правлiння 
ПрАТ «ПМК «Волинь».

Рiшенням наглядової ради товариства вiд 27.04.2018р. обрано на по-
саду члена правлiння Королюк О.О. (паспорт: серiя АЮ № 160123 виданий 
Горохiвським РВ УМВС України у Волинськiй област, 09.08.2011р.), володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на три роки. Про-
тягом останнiх п'ять рокiв обiймала посаду головного бухгалтера 
ПрАТ «ПМК «Волинь».

Рiшенням наглядової ради товариства вiд 27.04.2018р. обрано на по-
саду члена правлiння Єрьомкiна М.В.(паспорт: серiя АС № 580973 вида-
ний Луцьким МВ УМВС У країни у Волинськiй обл., 10.09.1999р.), володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на три роки. Про-
тягом останнiх п'ять рокiв обiймав посаду юристконсульта ПрАТ «ПМК «Во-
линь».

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2018р. припинено повно-
важення члена наглядової ради у звязку з закiнченням термiну дiї повно-
важень Войтюк Г.М.(паспорт: серiя АС № 998085 виданий Луцьким РВ 
УМВС України у Волинськiй областi, 12.01.2006р), є акцiонером товариства 
, володiє 1 шт. акцiєю, що складає 0% в статутному капiталi емiтента, 
розмiр пакета акцiй – 0,25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 28.04.2015р.

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 Стахова Т.Л.
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПМК “ВОЛИНЬ”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ «НДІ КОЛАН»

I. Загальні відомості. Повне найменування емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство «Науково-дослiдний i конструкторсько-
технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових 
технологiй КОЛАН», код ЄДРПОУ 04637622, місцезнаходження: 36002, 
м.Полтава, вул.Європейська, 153; тел.(0532)59-26-43, електронна пошто-
ва адреса i.bilozerova@kolan.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  
www.kolan.poltava.ua. Вид особливої інформації: зміна складу посадових 
осіб емітента. II.Текст повідомлення. 26.04.2018 рiшенням рiчних загаль-
них зборiв ПАТ «НДI КОЛАН» (протокол №1 вiд 26.04.2018) в зв'язку з за-
твердженням статуту товариства в новiй редакцiї прийнятi рiшення: обра-
ти генеральним директором Колтунова Георгiя Анатолiйовича на 6 рокiв 
(частка в СК 80.213%, посада- з 2002р. генеральний директор товари-
ства); обрати членами наглядової ради на 3 роки Надiктова Вiктора Мико-

лайовича (акцiонер, частка в СК 1.226%, посада-з 1996р. завiдувач бюро 
iновацiйної дiяльностi i корпоративного управлiння товариства), Мороза 
Олександра Степановича (акцiонер, частка в СК 0.4233%, посада- з 
1996р. технiчний директор товариства), Подгорного Юрiя Володимирови-
ча (акцiонер, частка в СК 0.248%, посада-з 2001р. заступник генерального 
директора по будiвництву товариства); в зв'язку з вiдсутнiстю в новiй 
редакцiї статуту товариства органу контролю - ревiзiйної комiсiї, припини-
ти повноваження членiв ревiзiйної комiсiї, якi перебували на посадах з 
19.04.2016: Чернявської Людмили Андрiївни (частка СК 0.0496%), Радчен-
ко Iнни Сергiївни (акцiями не володiє), Невмержицької Свiтлани Григорiвни 
(акцiями не володiє). Посадовi особи письмової згоди на розкриття пас-
портних даних не надали; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не мають. III.Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує до-
стовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно із законодавством. Генеральний директор 
Колтунов Г.А.26.04.18

ПуБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАуКОВО-ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРуКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГIчНИЙ 
IНСТИТуТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIчНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН»

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

ПРАТ «СК «ГАРАНТ-СИСТЕМА»
2. Код за ЄДРПОУ 
31725819
3. Місцезнаходження 
04070 Київ П.Сагайдачного/Ігорівська,буд.10/5А
4. Міжміський код, телефон та факс 
0444943972 0444943972
5. Електронна поштова адреса 
company@garant-sistema.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.garant-sistema.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб 
27.04.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі 
закiнчення трирічного строку повноважень.

Посадова особа Кириллов Ігор Анатолійович (паспорт: серія д/н номер 
д/н виданий р. д/н), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припини-
ла повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки .
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 

акціонерів емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб 
27.04.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі 
закiнчення трирічного строку повноважень.

Посадова особа Суворов Юрій Миколайович (паспорт: серія д/н номер 
д/н виданий р. д/н), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила 
повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акціонерів емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб 
27.04.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі 
закiнчення трирічного строку повноважень.

Посадова особа Яковенко Ігор Валентинович (паспорт: серія д/н номер 
д/н виданий р. д/н), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила 
повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами емітента, який 

прийняв рішення про зміну складу посадових осіб 27.04.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання.
Суворов Юрій Миколайович (паспорт: серія д/н номер д/н вида-

ний р. д/н) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 19.10.2005 р. 

і по теперішній час – генеральний директор ТОВ «ТЕК «Транссистема».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами емітента, який 

прийняв рішення про зміну складу посадових осіб 27.04.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання. 
Кириллов Ігор Анатолійович (паспорт: серія д/н номер д/н вида-

ний р. д/н) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 

01.05.2011 р. до цього часу науковий керівник ПрАТ «Інвестсистема».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами емітента, який 

прийняв рішення про зміну складу посадових осіб 27.04.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання.
Яковенко Ігор Валентинович (паспорт: серія д/н номер д/н вида-

ний р. д/н) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: доцент 

кафедри Київського університету ім. Б. Грінченка. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою емітента, який при-

йняв рішення про зміну складу посадових осіб 27.04.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі закінчення трирічного 

строку повноважень Голови Наглядової ради Товариства та необхідністю 
обрання нового Голови Наглядової ради Товариства.

Кириллов Ігор Анатолійович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. д/н.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Голови 
Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти роківз 

01.05.2011 р. до цього часу – науковий керівник ПрАТ «Інвестсистема»..
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

2.
Голова Правління Петренко О.П.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 
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Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПуБЛIчНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БIЛОЦЕРКIВСЬКИЙ АВ-
ТОБуСНИЙ ПАРК»; 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
05538721; 3. Місцезнаходження емітента: 09100 Київська область м.Бiла Церк-
ва вул.Сухоярська, буд.18; 4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 
0456365412 0456365412; 5. Електронна поштова адреса емітента: mvshulzenko@
vestacorp.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: www.bc-avtopark.org.ua; 7. Вид 
особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Повноваження Голови наглядової ради Сардарян Хачатур Суреновича 

(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi: з 28.04.2017р. Рiшення прийнято Загальни-
ми зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена наглядової ради Захарова Андрiя Вiкторовича (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата 
вчинення дiї 30.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 28.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними 
зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена наглядової ради Карауш Надiї Петрiвни (не дала 
згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата вчи-
нення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 28.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними 
зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена наглядової ради Поправка Дмитра Юрiйовича (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата 
вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 28.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними 
зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена наглядової ради Шилiнговської Надiї Вiкторiвни 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi: з 28.04.2017р. Рiшення прийнято Загальни-
ми зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Голову наглядової ради Сардарян Хачатура Суреновича (не дала згоди 

на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
30.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до дати 
наступних чергових загальних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв: начальник департаменту розвитку, заступник фiнансового 
директора, в.о директора , голова Наглядової ради. Рiшення прийнято За-
гальними зборами Товариства та Наглядовою радою. Посадова особа є 
представником акцiонера ПАТ «ПIВНIЧТРАНС» (код 05523553; адреса: 
м. Одеса 21 км Старокiївської дороги). Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Члена наглядової ради Акопджанян Романа Драстаматовича (не дала 
згоди на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення 
дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до дати 
наступних чергових загальних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв: Директор. Рiшення прийнято Загальними зборами Товари-
ства. Посадова особа є представником акцiонера ПАТ «ПIВНIЧТРАНС» (код 
05523553; адреса: м.Одеса 21 км Старокiївської дороги). Обгрунтування 
змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень. 

Члена наглядової ради Губарєва Сергiя Миколайовича (не дала згоди на 
розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до дати 
наступних чергових загальних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв: директор департамента роздрiбного бiзнесу, заступник дирек-
тора департамента розвитку. Рiшення прийнято Загальними зборами Товари-
ства. Посадова особа є представником акцiонера ПАТ «ПIВНIЧТРАНС» (код 
05523553; адреса: м.Одеса 21 км Старокiївської дороги). Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Члена наглядової ради Сардарян Карiне Рафiкiвну (не дала згоди на роз-
криття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до дати наступних 
чергових загальних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5  рокiв - пенсiонерка. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. 
Посадова особа є представником акцiонера ПАТ «ПIВНIЧТРАНС» (код 
05523553; адреса: м.Одеса 21 км Старокiївської дороги). Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Члена наглядової ради Шилiнговську Надiю Вiкторiвну (не дала згоди 
на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до дати 
наступних чергових загальних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв: менеджер з адмiнiстративної дiяльностi. Рiшення прийнято 
Загальними зборами Товариства. Посадова особа є представником 
акцiонера ПАТ «ПIВНIЧТРАНС» (код 05523553; адреса: м.Одеса 21 км 
Старокiївської дороги). Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

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. Директор 
Старинко Андрiй Стефанович   М.П.

 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 
«Роздiльнянський елеватор»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00955147

3. Місцезнаходження емітента 67400 Одеська обл м.Роздiльна, 
вул. Європейська, буд.83

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0 48-53-3-13-64 31364

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

elevator@rae.com.ua

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

www.rae.com.ua

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

2. Текст повідомлення
Головний бухгалтер Кравченко Свiтлана Миколаївна (не дала згоди на 

розкриття паспортних даних) звiльнена 26.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
26.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi, з 12.06.2008р. Рiшення прийнято згiдно Наказу Директо-
ра. Обгрунтування змiн: рiшення директора. Пiдстава рiшення: особиста 
заява Кравченко С.М.

В.о.головного бухгалтера Трифонову Раїсу Iванiвну (не дала згоди на 
розкриття паспортних даних) призначено 26.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
26.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 
до звiльнення. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: бух-
галтер. Рiшення прийнято згiдно Наказу Директора. Обгрунтування змiн: 
виробнича необхiднiсть. Пiдстава рiшення: особиста заява Трифоно-
вої Р.I.

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

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

3.2. Найменування посади.
Директор ____________  Iстратова Вiкторiя Василiвна

М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗДIЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»



№84, 3 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

147

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 ацiонерне товариство 
"Гайворонське автотранспортне 
пiдприємство 13538"

2. Код за ЄДРПОУ 03117278
3. Місцезнаходження 25014, Кропивницький, Тургенєва 27
4. Міжміський код, телефон та факс 0968412732 0662673449
5. Електронна поштова адреса atpbus@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://smida.gov.ua/db/
participant/03117278

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

II. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї 30/04/2018 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ «Гайворонське АТП 13538», якi вiдбулися 30/04/2018 року 
(Протокол № 20 вiд 30/04/2018р.) припинено повноваження – звiльнено( за 
власним бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади голови наглядової 
ради Журавльової Свiтлани Олександрiвни. Кiлькiсть акцiй Товариства 
0,129971 %. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Осо-
ба перебувала на посадi один рiк.

Дата вчинення дiї 30/04/2018 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Гайворонське АТП 13538», якi вiдбулися 30/04/2018 року 
(Протокол № 20 вiд 30/04/2018р.) припинено повноваження – звiльнено( за 
власним бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади члена наглядової 
ради Коток В'ячеслав Анатольович. Кiлькiсть акцiй Товариства 4,7674 %%. 
Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згоди 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Особа перебу-
вала на посадi один рiк.

Дата вчинення дiї 30/04/2018 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Гайворонське АТП 13538», якi вiдбулися 30/04/201 року 
(Протокол № 20 вiд 30/04/2018р.)припинено повноваження – звiльнено( за 
власним бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади члена наглядової 
ради Музичука Вiктора Олексiйовича. Кiлькiсть акцiй Товариства 
0,129971 %. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини. . Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Особа перебувала на посадi один рiк.

Дата вчинення дiї 30/04/2018 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Гайворонське АТП 13538», якi вiдбулися 30/04/201 року 
(Протокол № 20 вiд 30/04/2018р.)припинено повноваження – звiльнено( за 
власним бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади члена наглядової 
ради Яровенко Володимир Васильович. Кiлькiсть акцiй Товариства 
0,129971 %. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини. . Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Особа перебувала на посадi один рiк.

Дата вчинення дiї 30/04/2018 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ «Гайворонське АТП 13538», якi вiдбулися 30/04/201 року 
(Протокол № 20 вiд 30/04/2018р.)припинено повноваження – звiльнено( за 
власним бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади члена наглядової 
ради Глухий Дмитро Степанович. Кiлькiсть акцiй Товариства 0,129971 %. 
Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. . Згоди 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.Особа перебува-
ла на посадi один рiк.

Дата вчинення дiї 30/04/2018 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Гайворонське АТП 13538», якi вiдбулися 30/04/2018 року 
(Протокол № 20 вiд 30/04/2018р.) обрано на посаду голови наглядової 
ради Журавльової Свiтлани Олександрiвни. Кiлькiсть акцiй Товариства 
0,129971 %. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Осо-
ба перебувала на посадi один рiк.

Дата вчинення дiї 30/04/2018 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Гайворонське АТП 13538», якi вiдбулися 30/04/2018 року 
(Протокол № 20 вiд 30/04/2018р.) обрано на посаду члена наглядової ради 
Коток В'ячеслав Анатольович. Кiлькiсть акцiй Товариства 4,7674 %%. Не-
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згоди 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Особа перебу-
вала на посадi один рiк.

Дата вчинення дiї 30/04/2018 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Гайворонське АТП 13538», якi вiдбулися 30/04/201 року 
(Протокол № 20 вiд 30/04/2018р.) обрано на посаду члена наглядової ради 
Музичука Вiктора Олексiйовича. Кiлькiсть акцiй Товариства 0,129971 %. 
Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. . Згоди 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.Особа перебува-
ла на посадi один рiк.

Дата вчинення дiї 30/04/2018 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Гайворонське АТП 13538», якi вiдбулися 30/04/201 року 
(Протокол № 20 вiд 30/04/2018р.)обрано на посаду члена наглядової ради 
Яровенко Володимир Васильович. Кiлькiсть акцiй Товариства 0,129971 %. 
Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. . Згоди 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.Особа перебува-
ла на посадi один рiк.

Дата вчинення дiї 30/04/2018 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Гайворонське АТП 13538», якi вiдбулися 30/04/201 року (Про-
токол № 20 вiд 30/04/2018р. обарно на посаду члена наглядової ради Глухий 
Дмитро Степанович. Кiлькiсть акцiй Товариства 0,129971 %. Немає непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини. . Згоди фiзичної особи на роз-
криття паспортних даних не надано.Особа перебувала на посадi один рiк.

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 Якубiнський Олександр 

Миколайович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.04.2018
(дата)

ПуБЛIчНЕ АЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ГАЙВОРОНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИєМСТВО 13538”

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 «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«АВАНГАРД»

2. Код за ЄДРПОУ 33152560
3. Місцезнаходження 01011 м. Київ ул. Мирного Панаса, 

2/44, примiщення 22
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 502-22-70 (044) 502-22-69
5. Електронна поштова адреса avangard@comreg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

http://avangard.comreg.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 

27.04.2018 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 сукупність вартості правочинів: 2000000 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 13014 тис. грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 15368,0652%. 

Характер правочинів: попередньо надати дозвіл Голові правління Керч 
Ірині Борисівні, у термін на один рік, здійснювати будь-які значні правочи-
ни, що відповідають предмету діяльності Товариства, у відповідності до 
Статуту та чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно, 
договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами по-
зики, будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні за-
значеним і потребують заставу нерухомого та іншого майна Товариства. 
Всі значні правочини Голові правління Керч Ірині Борисівні здійснювати за 
поданням Наглядової ради Товариства на суми, що не перевищують  
2 000 000 000,00 грн.

Загальна кількість голосуючих акцій: 12000 шт. Кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 12000. Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: 
«за»  - 12000 акцій, «проти» - 0 акцій.

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 Керч Iрина Борисiвна.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «АВАНГАРД»
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1. ПРАТ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 127
2. ПАТ АВАНГАРД 128
3. ПРАТ АВАНГАРД 147
4. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 88
5. ПРАТ АВТОБАЗА «ВОДНИК» 88
6. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16301 72
7. ПРАТ АГРОМЕХАНІКА 91
8. ПРАТ АГРОФІРМА ІМ. Г.С. СКОВОРОДИ 51
9. ПАТ АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» 122
10. ПРАТ АКВ ГАРАНТ 15
11. ПАТ АЛЬТБАНК 60
12. ПАТ АНДРУШІВСЬКЕ 113
13. ПРАТ АПТЕКА «ПЕРВОЦВІТ» 27
14. ПРАТ АПТЕКА «ПЕРВОЦВІТ» 28
15. ПРАТ АРКСІ 86
16. ПРАТ АРКСІ 95
17. ПРАТ АСГАРД ХОЛДИНГ 21
18. ПРАТ АСГАРД ХОЛДИНГ 23
19. ПРАТ АСТРО-ДНІПРО 91
20. ПАТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ 90
21. ПАТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ 99
22. ПРАТ БАРИШІВСЬКА МТС 104
23. ПРАТ БАХЧОВИК 55
24. ПРАТ БАХЧОВИК 61
25. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК 146
26. ПАТ БМ БАНК 105
27. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКЕ АТП 13249 29
28. ПРАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД «СПЕЦЛІСМАШ» 39
29. ПРАТ БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ 125
30. ПАТ БТА БАНК 121
31. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-62 (ШІСТДЕСЯТ ДВА) 40
32. ПРАТ БУДПЕРЛІТ 129
33. ПРАТ БУДТЕХМОНТАЖ ППА 50
34. ПРАТ ВЕЛИКА КРУЧА 10
35. ПРАТ ВЕСТАСТРОЙ 132
36. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «МТН-ПОЛТАВА» 86
37. ПАТ ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО 103
38. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №4 8
39. ПРАТ ВОЛИНЬХОЛДІНГ 38
40. ПАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 22
41. ПРАТ ВОЮТИЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 13
42. ПАТ ВТОРЕС 42
43. ПАТ ВТОРЕС 68
44. ПАТ ВТОРЕС 88
45. ПРАТ ВФ УКРАЇНА 6
46. ПАТ ГАЙВОРОНСЬКЕ АТП-13538 147
47. ЛЬВІВСЬКЕ ПРАТ ГАЛАНТ 43
48. ЛЬВІВСЬКЕ ПРАТ ГАЛАНТ 49
49. ЛЬВІВСЬКЕ ПРАТ ГАЛАНТ 50
50. ПРАТ ГАЛИЦЬКА 67
51. ПРАТ ГЕЛЬМЯЗІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 28
52. ПРАТ ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ 130
53. ПРАТ ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД 128
54. ПРАТ ГОГОЛІВСЬКА СТРІЧКОТКАЦЬКА ФАБРИКА 25
55. ПРАТ ГОРИЗОНТ 78
56. ПРАТ ГОРОДОЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 53
57. ПРАТ ДЕ ВІЗУ 142
58. ПРАТ ДИКАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ «ПРОМІНЬ» 91

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

емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«ПОЛIЕМОС»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

31632688

3. Місцезнаходження емітента 62458 Харкiвська область, 
Харкiвський район, смт. Покотилiвка 
вул. Жихарська, б. 88

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057) 76-808-76 (057) 760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

poliemos@ft.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.poliemos.nr-avers.com.ua

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

Посадова особа Директор Апалькова Олена Олександрiвна (паспорт: 
серiя МТ номер 266942 виданий Орджонiкiдзевським РВ у м. Харковi ГУ 
ДМСУ в Харкiвськiй областi, 27.11.2012) припинено повноваження 
27.04.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 27.04.2018р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 01.04.2013 року. 

Посадова особа Директор Апалькова Олена Олександрiвна (паспорт: 
серiя МТ номер 266942 виданий Орджонiкiдзевським РВ у м. Харковi ГУ 
ДМСУ в Харкiвськiй областi, 27.11.2012) обрано на посаду 27.04.2018р. за-
гальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 27.04.2018р.), термiном до 
30.04.2023 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймала посади: АТ «Полiемос», директор.

Директор ____________ Апалькова Олена Олександрiвна

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
59. ПАТ ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ» 57
60. ПАТ ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ» 69
61. ПАТ ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ» 127
62. ПРАТ ДНІПРО МОТОР ІНВЕСТ 133
63. ПРАТ ДНІПРОВУД 84
64. ПРАТ ДНІПРОВУД 89
65. ПРАТ ДНІПРОВУД 95
66. ПРАТ ДНІПРОМЕТИЗ 12
67. ПРАТ ДНІПРОМЕТИЗ 13
68. ПРАТ ДНІПРОМЕТИЗ 14
69. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО 68
70. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО 130
71. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО 137
72. ПАТ ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 47
73. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД №2 33
74. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД №2 36
75. ПРАТ ДСУ-12 61
76. ПРАТ ЕКО-ДІМ 68
77. ПРАТ ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ 70
78. ПАТ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ 37
79. ПАТ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ 41
80. ПРАТ ЕЛЕКТРОГРАД 15
81. ПРАТ ЕЛЕКТРОГРАД 16
82. ПРАТ ЕЛЕКТРОГРАД 16
83. ПРАТ ЕЛЕКТРОГРАД 16
84. ПРАТ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ.А.М.КУЗЬМІНА 33
85. ПРАТ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ 45
86. ПАТ ЕЛЬВОРТІ 35
87. ПРАТ ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ 105
88. ПРАТ ЕФЕС УКРАЇНА 92
89. ПРАТ ЄВРО-АЗІАТСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНІСТ» 22
90. ПРАТ ЄВРО-АЗІАТСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНІСТ» 32
91. ПРАТ ЄВРОПОЗИТИВ 88
92. ПАТ ЖИТОМИРГОЛОВПОСТАЧ 10
93. ПАТ ЖИТОМИРГОЛОВПОСТАЧ 11
94. ПРАТ ЗАВОД «БУДМАШ» 78
95. ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО 44
96. ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ 44
97. ПРАТ ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ 95
98. ПРАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 110
99. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ 46
100. ПРАТ ЗЕВС КЕРАМІКА 70
101. ПРАТ ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР 67
102. ПРАТ ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР 69
103. ПРАТ ІЗЯСЛАВСЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ 54
104. ПАТ ІНГ БАНК УКРАЇНА 126
105. ПРАТ ІНФУЗІЯ 69
106. ПРАТ ІРШАВСЬКИЙ АГРОПРОМТРАНС 112
107. ПРАТ ІСКРА. 89
108. ПРАТ ІСКРА. 96
109. ПРАТ ІСРЗ 132
110. ПРАТ КАЛИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10509 25
111. ПРАТ КАСКАД 77
112. ПРАТ КАСКАД 90
113. ПРАТ КАСКАД 142
114. ПРАТ КАУЧУК 14
115. ПРАТ КАУЧУК 15
116. ПРАТ КАУЧУК 77
117. ПРРТ КВАЗАР 98
118. ПРАТ КЕЗНО 130
119. ПАТ КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ 58
120. ПРАТ КИЇВСПЕЦТРАНС 26
121. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1010 96
122. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» 127
123. ПРАТ КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ 27
124. ПРАТ КИЇВХІМПОСТАЧ 125
125. ПРАТ КОВЕЛЬСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУР» 59
126. ПАТ КОВЕЛЬСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 141
127. ПРАТ КОЗЯТИНХЛІБ 66
128. ПАТ КОЛАН 145
129. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 112
130. ПРАТ КОМЕРЦІЯ 42
131. ПРАТ КОМЕРЦІЯ 43
132. ПРАТ КОМЕРЦІЯ 49
133. ПРАТ КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 15
134. ПРАТ КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 18
135. ПРАТ КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ» 70
136. ПРАТ КОРДЕЛІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 51
137. ПАРТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ 124
138. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 127
139. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 131
140. ПРАТ КОРПОРАЦІЯ «ІНТЕРАГРОСИСТЕМА» 54
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
141. ПРАТ КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ПЛОДООВОЧ 20
142. ПРАТ КРИВОРІЖГАЗБУД 89
143. ПРАТ КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД 8
144. ПРАТ КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД 9
145. ПРАТ ЛАДА-ПОДІЛЛЯ 66
146. ПРАТ ЛАКМА 128
147. ПРАТ ЛАКМА 141
148. ПАТ ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» 94
149. ПАТ ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» 100
150. ПРАТ ЛЮКС 83
151. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ 66
152. ПРАТ МАГАЗИН №100 40
153. ПАТ МАЛОВИСКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 13543 44
154. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКА ПАНЧІШНА ФАБРИКА 34
155. ПАТ МЕГАБАНК 39
156. ПРАТ МЕДВЕЖА ВОЛЯ 131
157. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬГАЗ 63
158. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬГАЗ 110
159. ПАТ МЕТАБАНК 134
160. ПРАТ МЕТХІМ 125
161. ПРАТ МЕХАНОМОНТАЖ 14
162. ПРАТ МЕХАНОМОНТАЖ 26
163. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 48
164. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУДНОКОМПЛЕКТ» 35
165. ПАТ МЛИНМОНТАЖ 8
166. ПРАТ МОНАСТИРИСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 98
167. ПРАТ МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17140 28
168. ПАТ МОНФАРМ 31
169. ПАТ МОНФАРМ 80
170. ПАТ МОТОР-БАНК 45
171. ПАТ МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «МРІЯ» 31
172. ПАТ МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «МРІЯ» 102
173. ПРАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ І КОНСТРУКЦІЙ 134
174. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 3 34
175. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ДІАПРОФ-МЕД» 67
176. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВА-

РИННИЦТВІ «ПРОГРЕС»
81

177. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 41
178. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 43
179. ПРАТ НАШЕ РАДІО 93
180. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 46
181. ПАТ  НЛЗ 71
182. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 132
183. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 138
184. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 143
185. ПРАТ НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 110
186. ПАТ ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ 26
187. ПРАТ ОБОЛОНЬ 72
188. ПРАТ ОБОЛОНЬ 126
189. ПРАТ ОБУХІВПРОМБУД 131
190. ПРАТ ОСОБЛИВЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОМПЛЕКТНИХ ПРИСТРОЇВ 135
191. ПРАТ ОСОБЛИВЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОМПЛЕКТНИХ ПРИСТРОЇВ 136
192. ПАТ ОСОКОР 94
193. ПРАТ ПДТ УКРАЇНА 17
194. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54 21
195. ПАТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК 83
196. ПАТ ПІВНІЧТРАНС 19
197. ПРАТ ПІДВОЛОЧИСЬКА ФАБРИКА ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ 119
198. ПРАТ ПЛАСТМАШ 139
199. ПАТ ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ 65
200. ПАТ ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ 138
201. ПРАТ ПЛОДООВОЧ. 143
202. ПРАТ ПМК ВОЛИНЬ 71
203. ПРАТ ПМК ВОЛИНЬ 144
204. ПРАТ ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД 111
205. ПРАТ ПОЛІЕМОС 148
206. ПАТ ПОЛІКОМБАНК 42
207. ПАТ ПОЛІКОМБАНК 48
208. ПРАТ ПОЛІССЯ 63
209. ПРАТ ПОЛОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОХІМ 143
210. ПАТ ПОЛТАВА-БАНК 91
211. ПРАТ ПОЛТАВАСОРТНАСІННЄОВОЧ 79
212. ПРАТ ПОЛТАВАСОРТНАСІННЄОВОЧ 89
213. ПРАТ ПОЛТАВАСОРТНАСІННЄОВОЧ 93
214. ПРАТ ПРИАЗОВ'Є 55
215. ПРАТ ПРИАЗОВ'Є 62
216. ПРАТ ПРІНКОМ 4
217. ПРАТ ПРІНКОМ 118
218. ПРАТ ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 33
219. ПРАТ ПРОМСТРОЙМОНТАЖ 60
220. ПАТ ПТАХОФАБРИКА «РАЖНІВСЬКА» 40
221. ПРАТ ПУСКОНАЛАДКА 137
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
222. ПРАТ РАДОМИШЛЬ 56
223. ПРАТ РАДОМИШЛЬ 101
224. ПРАТ РЕМТОРГУСТАТКУВАННЯ 140
225. ПАТ РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 10
226. ПАТ РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 11
227. ПАТ РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 11
228. ПРАТ РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ 139
229. ПАРТ РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 65
230. ПРАТ РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 58
231. ПРАТ РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 123
232. ПРАТ РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 146
233. ПРАТ СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» 64
234. АТ СК «АХА СТРАХУВАННЯ» 101
235. АТ СК «АХА СТРАХУВАННЯ» 133
236. ПРАТ СК «ГАРАНТ-СИСТЕМА» 145
237. ПРАТ СК «ЄВРОІНС УКРАЇНА» 115
238. ПРАТ СК «ЄВРОНІС УКРАЇНА» 129
239. ПРАТ СК «ЛІБЕРТІ» 96
240. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКІ ШПАЛЕРИ - КФТП 36
241. ПРАТ СЛОВЯНСЬКИЙ КРЕЙДО-ВАПНЯНИЙ ЗАВОД 72
242. ПРАТ СМІЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17128 82
243. ПРАТ СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП 23
244. ПРАТ СОНЯЧНЕ 2007 112
245. ПРАТ СПЕЦБУД 92
246. ПРАТ СПЕЦБУД 94
247. ПРАТ СПК №509 114
248. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ» 90
249. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ» 93
250. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» 19
251. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГОПОЛІС» 87
252. ПРАТ СУ№112 СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 71
253. ПРАТ СУ№112 СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 115
254. ПРАТ СУМИПРОЕКТ 140
255. ПРАТ ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ 62
256. ПРАТ ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 32
257. ПРАТ ТОРЕЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 84
258. ПРАТ ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2» 57
259. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1 53
260. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА 81
261. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА 98
262. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА 7
263. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ ПРОЕКТНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

«УКРСТАЛЬПРОЕКТ»
52

264. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 56
265. ПРАТ УКРНАФТІНВЕСТ 114
266. ПАТ УКРСИББАНК 5
267. ПАТ УКРСОЦБАНК 85
268. ПАТ УКРСОЦБАНК 118
269. ПАТ УКРТРАНСНАФТА 118
270. ПРАТ УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА 136
271. ПРАТ УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 97
272. ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК 120
273. ТОВ ФАВОРИТ 144
274. ПРАТ ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ 117
275. ПРАТ ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ 126
276. ПРАТ ФІВО «ФЕЯ» 17
277. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» 22
278. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» 24
279. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» 24
280. ПРАТ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНД» 135
281. ПРАТ ФІРМА «УМАНЬСПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ-1» 26
282. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА ПФТС 107
283. ПРАТ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ШАХТАР» (ДОНЕЦЬК)» 87
284. ПРАТ ХАРМ 5
285. ПРАТ ХАРМ 9
286. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРИЛАД» 33
287. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРИЛАД» 38
288. ПРАТ ХМІЛЬНИКМЕБЛІ 46
289. ПАТ ХМІЛЬНИКСІЛЬМАШ 65
290. ПРАТ ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 13
291. ПРАТ ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 64
292. ПРАТ ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 142
293. ПРАТ ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 99
294. ПРАТ ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД 97
295. ПРАТ ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ 29
296. ПРАТ ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ 79
297. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС 30
298. ПРАТ ШАМРАЇВСЬКЕ 59
299. ПАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА ІМЕНІ ТІНЯКОВА 50
300. ПРАТ ЩОРСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 84
301. ПРАТ ЮНІСТЬ 82
302. ПРАТ ЯНТАРЬ 30
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

при йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18084/2
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
02.05.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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 


