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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному друкова-

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

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІЖИНСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ»; 00444375; 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ВУ-
ЛИЦЯ КОСМОНАВТІВ, будинок 25; +380671409978

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 30 квітня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: meat-nizhyn.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 
37024556

5. Інформація про загальні збори:
18.04.2017р. були проведені чергові загальні збори товариства.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада 

товариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не над-
ходили. 

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лiчильної комiсiї. Обрання 
голови та секретаря зборiв. Затвердження порядку проведення загальних 
зборiв акцiонерного товариства. Звiт виконавчого органу про пiдсумки 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту виконавчого органу. Звiт наглядової ради Товариства за 2016 
рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 
Затвердження рiчного фiнансового звiту (балансу) Товариства за 2016 р. 
Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 
2016 р. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової 
ради Товариства. Обрання членiв наглядової ради Товариства. Визначен-
ня уповноваженої особи на укладання та пiдписання вiд iменi Товариства 
контрактiв (договорiв) з новообраними членами наглядової ради та визна-
чення розмiру їх винагороди. Прийняття рiшення про внесення змiн до ста-
туту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новiй редакцiї. 
Визначення уповноваженої особи на пiдписання затвердженого черговими 
загальними зборами статуту Товариства, викладеного в новiй редакцiї, та 
вчинення необхiдних дiй, пов’язаних iз державною реєстрацiєю змiн до 
Статуту Товариства. Про внесення змiн до положень про загальнi збори, 
наглядову раду, виконавчий орган та затвердження Положень, викладених 
в новiй редакцiї. Про внесення змiн до принципiв (кодексу) корпоративного 
управлiння Товариства та затвердження принципiв (кодексу) корпоратив-
ного управлiння, викладених в новiй редакцiї. Про пiдтвердження рiшень 

органiв управлiння товариства. Прийняття рiшення про укладення (затвер-
дження) договорiв (угод, контрактiв). 

Прийнятi рiшення: 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: голови 
комiсiї Сурмачевської Вiкторiї Михайлiвни, та членiв комiсiї Бутка Сергiя 
Вiкторовича та Ємець Вiри Миколаївни. 2. Обрати Головою зборiв Котля-
рова Сергiя Юрiйовича, а секретарем зборiв – Демчука Євгена 
Вiкторовича. 3. Затвердити порядок роботи Зборiв, а саме: для 
доповiдей – до 15 хвилин, а для запитань та вiдповiдей – до 10 хвилин. 
4. Затвердити звiт виконавчого органу (директора) ПАТ «НIЖИНСЬКИЙ 
М‘ЯСОКОМБIНАТ» про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 5. За-
твердити звiт наглядової ради ПАТ «НIЖИНСЬКИЙ М‘ЯСОКОМБIНАТ» за 
2016 рiк. 6. Затвердити рiчний фiнансовий звiт (баланс) ПАТ 
«НIЖИНСЬКИЙ М‘ЯСОКОМБIНАТ» за 2016 рiк. 7. Затвердити порядок 
розподiлу прибутку та покриття збиткiв ПАТ «НIЖИНСЬКИЙ 
М‘ЯСОКОМБIНАТ» за 2016 рiк згiдно статей «Доходiв та Витрат». 8. При-
пинити повноваження наглядової ради Товариства, а саме: Дутки Iгоря 
Михайловича, Сороки Наталiї Василiвни та Прокоси Богдана Сергiйовича. 
9. Обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради ПАТ 
«НIЖИНСЬКИЙ М‘ЯСОКОМБIНАТ»: Олексюка Андрiана Iвановича, Со-
року Наталiю Василiвну та Прокосу Богдана Сергiйовича.. 10. Затверди-
ти умови цивiльно-правових договорiв iз новообраними членами нагля-
дової ради ПАТ «НIЖИНСЬКИЙ М‘ЯСОКОМБIНАТ» (Олексюк А.I., 
Прокоса Б.С., Сорока Н.В.), й визначити здiйснення їх дiяльностi на 
безоплатнiй основi. Уповноважити директора Товариства Журко Н.М. на 
пiдписання вказаних договорiв з членами наглядової ради. 11. Внести 
змiни та затвердити нову редакцiю статуту ПАТ «Нiжинський 
м’ясокомбiнат». 12. Уповноважити директора Журко Н.М. на пiдписання 
нової редакцiї Статуту Товариства та здiйснення усiх необхiдних дiй, 
самостiйно чи шляхом надання повноважень за дорученням iншим осо-
бам, пов’язаних iз державною реєстрацiєю змiн до Статуту Товариства, 
викладеного у новiй редакцiї. 13. Внести змiни та затвердити нову 
редакцiю положень про загальнi збори, наглядову раду та виконавчий 
орган. 14. Внести змiни та затвердити нову редакцiю принципiв (кодексу) 
корпоративного управлiння Товариства. 15. Пiдтвердити рiшення органiв 
управлiння товариства – Нагялдової ради, виконавчого органу (директо-
ра), прийнятих протягом 2016 року, якi стосувались дiяльностi товари-
ства та були оформленi у вiдповiдностi до чинного законодавства 
України. 16. Попередньо погодити та схвалити укладення договорiв (угод, 
контрактiв), а саме: кредитнi договори, договори iпотеки, договори заста-
ви, договори поруки, договори гарантiї, договори доручень, договори про 
надання фiнансової допомоги, договори поставки (купiвлi-продажу), до-
говори вiдступлення права вимоги та договори переведення боргу.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НІЖИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОТЕХНІКА», Код 

ЄДРПОУ 19125454, адреса: 03142, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 44, 
к.104, тел. (044) 4909761.

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018 р.

Адреса стрінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://19125454.smida.gov.ua

Генеральний директор ПрАТ «Екотехніка»  Проскура С.М.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОТЕХНІКА»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування 
емітента, ідентифікаційний код 
юридичної особи, місцезнахо-
дження, міжміський код і 
телефон емітента.

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОГАЗО-
ВИЙ IНСТИТУТ", 00147134, 
Кудрявський узвіз, 7, м. Київ, 
Шевченківський, 04053, Україна, 
(044) 482-56-90

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

30.04.2018

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

www.ukrngi.com

4. Найменування, ідентифіка-
ційний код юридичної особи - 
аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - під-
приємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності.

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «АБК-Аудит», 24744403

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 25.01.2017 року. 
Кворум зборів: 99,9924% до загальної кількості голосів.
Головуючий на загальних зборах акціонерів ознайомив присутніх із 
затвердженим Наглядовою радою порядком денним загальних зборів 
акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів. 
3. Розгляд звіту Правління ПАТ "УКРНГІ" про результати фінансово-
господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "УКРНГІ" про результати 
діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ "УКРНГІ" про результати 
перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 
6. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "УКРНГІ" за 2015 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради ПАТ "УКРНГІ".
9. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "УКРНГІ".
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами 
Наглядової ради ПАТ "УКРНГІ", встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради.
11. Внесення змін до Статуту ПАТ "УКРНГІ" шляхом викладення 
Статуту в новій редакції.
12. Внесення змін до Положень ПАТ "УКРНГІ", що регламентують 
діяльність органів управління та контролю Товариства.
13. Про виділ з ПАТ "УКРНГІ" двох акціонерних товариств.
14. Про порядок і умови виділу з ПАТ "УКРНГІ" двох акціонерних 
товариств.
15. Про створення двох нових акціонерних товариств шляхом виділу 
з ПАТ "УКРНГІ".
16. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення 
значних правочинів.
По кожному питанню порядку денного голосували "ЗА" понад 99% 
голосуючих акцій, які зареєстровані для участі у загальних зборах. 
Рішення прийняті.
6. Інформація про дивіденди : Дивіденди за звітний період не 
нараховувались та не виплачувались

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОГАЗОВИЙ IНСТИТУТ”

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«АВТОБАЗА №2», 
03772200,Україна, м. Київ, 
вул. Вербова, 8, (044)4306640

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

27.04.2018

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

03772200.infosite.com.uа

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

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"УКРIНВЕСТХОЛДIНГ", 
код за ЄДРПОУ 32708600, 01011, м.Київ, 
вул. Панаса Мирного, буд. 14 А, офiс 2, 
тел.: (044) 207-90-90

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

27.04.2018

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

http://32708600.smida.gov.ua/

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

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1.Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«Полтавазооветпромпостач», код за ЄДРПОУ: 00727216, місцезнахо-

дження: 36008, м. Полтава, вул. Автобазiвська, б. 3-Б, міжміський код та 
телефон емітента: (0532) 59-27-92. 2.Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2018. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію www.poltavazoovet.com

Голова правлiння  Чепурко Ігор Володимирович
М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАЗООВЕТПРОМПОСТАЧ»



№82, 30 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

251

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 
"ЕКОТЕХНIКА"

2. Код за ЄДРПОУ 19125454
3. Місцезнаходження 03142, м.Київ, просп.Палладiна, 44, 

к.104
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 4909761 (044) 4909740
5. Електронна поштова адреса tav2@eko.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

19125454.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про розміщення цінних паперів на 
суму, що перевищує 10 відсотків 
статутного капіталу

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2018 року прийнято рiшення про 

приватне розмiщення акцiй на суму, що перевищує 10% Статутного капiталу 
Товариства шляхом приватного розмiщення додаткової кiлькостi простих 
iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.

Цiннi папери - акцiї простi iменнi.
Кiлькiсть цiнних паперiв - 375 225 шт. (триста сiмдесят п ять тисяч 

двiстi двадцiть п ять).
Сума цiнних паперiв - 3 752 250,00 грн.(три мiльйони сiмсот п ятдесят 

двi тисячi двiстi п ятдесят гривень 00 копiйок).
Спосiб розмiщення - приватний.
Розмiр збiльшення статутного капiталу - 3 752 250,00 грн.(три мiльйони 

сiмсот п ятдесят двi тисячi двiстi п ятдесят гривень 00 копiйок).
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 10,00 грн. (десять гривень  

00 копiйок).
Цiна розмiщення акцiй - 10,00 грн. (десять гривень 00 копiйок), затвер-

джена загальними зборами.
Якщо розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного паке-

та акцiй емiтента, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже 
володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй, наводиться наймену-
вання юридичної особи або зазначається «фiзична особа», якщо iнформацiя 
виникла щодо власника - фiзичної особи, кiлькiсть їхнiх акцiй та частка у ста-
тутному капiталi до розмiщення акцiй: фiзична особа, 81223 акцiї, 90,098%.

Спiввiдношення суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, за-
гальної суми цiнних паперiв, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного 
капiталу на дату прийняття рiшення становить 416,2%.

Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається 
однакова сукупнiсть прав, включаючи права:

1) участь в управлiннi Товариством;
2) отримання дивiдендiв;
3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або його 

вартостi;
4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства;
5) на власний розсуд розпоряджатися акцiями Товариства, що нале-

жать їм на правi власностi, з урахуванням положень Статуту;
6) користуватись переважним правом на придбання акцiй Товариства 

у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом.
Акцiї, що розмiщуються, оплачуються грошовими коштами в 

нацiональнiй валютi України гривнi, на поточний рахунок  
р/р № 26007000014115 в Фiлiї ПАТ «Укрексiмбанк», м. Рiвне, Код банку 
322313, ЄДРПОУ одержувача 19125454.

Метою використання фiнансових ресурсiв є збiльшення статутного 
капiталу Товариства.

Кошти, залученi вiд розмiщення акцiй, будуть спрямованi на поповне-
ння обiгових коштiв Товариства.

Рiшення про розмiщення цiнних паперiв прийнято загальними зборами 
акцiонерiв, на яких зареєструвалося 2 (два) акцiонера, що володiють 89 337 
(вiсiмдесят дев ятьма тисячами триста тридцять сiмома) голосуючими 
акцiями.

Можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачена проспектом емiсiї.
Iнша суттєва iнформацiя наведена у проспектi емiсiї акцiй 

ПрАТ «Екотехнiка».
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 Проскура Сергiй Михайлович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2018
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публічне акці-
онерне товариство «Рівненська кондитерська фабрика», код ЄДРПОУ 
00382214, адреса: 33001, м. Рівне, вул. Хмільна, 30, тел. (0362) 22-43-67.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://00382214.smida.gov.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудитор-
ська компанія «ЗЕЛЛЕР», 31867227.

5. Інформація про загальні збори: чергові загальні збори акціонерів 
були проведені 26.04.2017 року.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання членів лічильної комісії.
2.Про затвердження річного звіту Товариства.
3.Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
4.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради Товариства.
5.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Това-

риства.
6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-

сії Товариства.
7.Про прийняття рішення про припинення повноважень членів нагля-

дової ради.
8.Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

9.Про затвердження значних правочинів, які вчинялись ПАТ «Рівнен-
ська кондитерська фабрика» протягом 2016-2017 років.

10.Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-
чинів, які можуть вчинятися ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика» про-
тягом року (2017-2018 р.р.)

11.Про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
12.Про обрання членів ревізійної комісії. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денно-

го  — відсутні.
Усі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті рішення.
6. Інформація про дивіденди: 
Загальні збори акціонерів 26.04.2017 року прийняли рішення про на-

правлення чистого прибутку Товариства за 2016 р. у розмірі 150 000 (сто 
п'ятдесят тисяч) грн. на виплату дивідендів за простими іменними акція-
ми. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-
дів: 15 травня 2017 року. Виплата дивідендів проводилася у період з 
22.05.2017 р. по 26.10.2017 р. за адресою: м. Рівне, вул. Хмільна, 30.

Голова дирекції ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика» Петрук В.Т.

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

також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню-
вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщен-

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-
ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ 
РАДIАЦIЙНОГО ЗАХИСТУ 
АКАДЕМIЇ 
ТЕХНОЛОГIЧНИХ НАУК 
УКРАЇНИ», 23151351, 04050, Київ, 
Мельникова, 53, 0444894900

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

30 квітня 2018 р. 

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

rpi.kiev.ua 

Генеральний директор  Берковський В. Б.
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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 
"РIВНЕНСЬКА КОНДИТЕР-
СЬКА ФАБРИКА"

2. Код за ЄДРПОУ 00382214
3. Місцезнаходження 33001, м.Рiвне, вул. Хмiльна, 30
4. Міжміський код, телефон та факс (0362) 22-43-67 (0362) 63-61-27
5. Електронна поштова адреса tav2@eko.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

00382214.smida.gov.ua

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

II. Текст повідомлення
Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018 р. прийняли рiшення про припи-

нення повноваження голови Наглядової ради - Ключки Оксани Вiкторiвни у 
зв язку з закiнченням термiну повноважень. Фiзична (посадова) особа зго-
ди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями емiтента не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагоро-
да за виконання обов язкiв голови Нагядової ради в звiтному перiодi не 
нараховувалась i не виплачувалась. Посади за останнi 5 рокiв: ДПФ 
«Екотехнiка-М», начальник виробничо-технiчного вiддiлу, голова Наглядо-
вої ради ПАТ «Рiвненська кондитерська фабрика». Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi - з 27.04.2017 р. по 27.04.2018 р.

Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018 р. прийняли рiшення про припи-
нення повноваження члена Наглядової ради - Висоцької Тетяни Анатолiївни 
у зв язку з закiнченням термiну повноважень. Фiзична (посадова) особа 
згоди на розкриття паспортних даних не надала, володiї 69,1364% акцiй 
емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Винагорода за виконання обов язкiв члена Нагядової ради в звiтному 
перiодi не нараховувалась i не виплачувалась. Посади за останнi 5 рокiв: 
ДПФ «Екотехнiка-М», консльтант,член Наглядової ради ПАТ «Рiвненська 
кондитерська фабрика». Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 
- з 26.04.2017 р. по 27.04.2018 р.

Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018 р. прийняли рiшення про припи-
нення повноваження члена Наглядової ради - Семенюк Iгоря Петровича у 
зв язку з закiнченням термiну повноважень. Фiзична (посадова) особа зго-
ди на розкриття паспортних даних не надала, володiї 0,1326% акцiй 
емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Винагорода за виконання обов язкiв члена Нагядової ради в звiтному 
перiодi не нараховувалась i не виплачувалась. Посади за останнi 5 рокiв: 
ТОВ «Магур», директор. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 
- з 26.04.2017 р. по 27.04.2018 р.

Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018 р. прийняли рiшення про припи-
нення повноваження члена Наглядової ради - Кацалап Юрiя Васильовича 
у зв язку з закiнченням термiну повноважень. Фiзична (посадова) особа 
згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями емiтента не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Винагорода за виконання обов язкiв члена Нагядової ради в звiтному 
перiодi не нараховувалась i не виплачувалась. Посади за останнi 5 рокiв: 
ДПФ «Екотехнiка-М», заступник директора з розвитку, член Наглядової 
ради ПАТ «Рiвненська кондитерська фабрика». Строк, протягом якого осо-
ба перебувала на посадi - з 26.04.2017 р. по 27.04.2018 р.

Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018 р. прийняли рiшення про припинен-
ня повноваження члена Наглядової ради - Яковенко Оксани Володимирiвни 
у зв язку з закiнченням термiну повноважень. Фiзична (посадова) особа зго-
ди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями емiтента не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода 
за виконання обов язкiв члена Нагядової ради в звiтному перiодi не нарахо-
вувалась i не виплачувалась. Посади за останнi 5 рокiв: ДПФ «Екотехнiка-М», 
начальник вiддiлу роботи з ВIП клiєнтами, член Наглядової ради ПАТ 
«Рiвненська кондитерська фабрика». Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посадi - з 26.04.2017 р. по 27.04.2018 р.

Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018 року прийняли рiшення про обрання 
членом Наглядової ради Ключку Оксану Вiкторiвну, у зв язку з закiнченням 
термiну повноважень попередньої посадової особи. Фiзична (посадова) особа 
згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями емiтента не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана стро-
ком на 1 (один) рiк. Посади за останнi 5 рокiв: ДПФ «Екотехнiка-М», начальник 
виробничо-технiчного вiддiлу, голова Наглядової ради ПАТ «Рiвненська кон-
дитерська фабрика». Посадова особа є незалежним директором.

Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018 року прийняли рiшення про об-
рання членом Наглядової ради Висоцьку Тетяну Анатолiївну, у зв язку з 
закiнченням термiну повноважень попередньої посадової особи. Фiзична 
(посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, володiє 
69,1364% акцiй емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Обрана строком на 1 (один) рiк. Посади за останнi 5 рокiв: 
ДПФ «Екотехнiка-М»,консультант, член Наглядової ради ПАТ «Рiвненська 
кондитерська фабрика». Посадова особа є акцiонером.

Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018 року прийняли рiшення про об-
рання членом Наглядової ради Семенюк Iгоря Петровича, у зв язку з 
закiнченням термiну повноважень попередньої посадової особи. Фiзична 
(посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, володiє 
0,1326% акцiй емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Обрана строком на 1 (один) рiк. Посади за останнi  
5 рокiв:ТОВ «Магур», директор, член Наглядової ради ПАТ «Рiвненська 
кондитерська фабрика». Посадова особа є акцiонером.

Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018 року прийняли рiшення про обрання 
членом Наглядової ради Кацалап Юрiя Васильовича, у зв язку з закiнченням 
термiну повноважень попередньої посадової особи. Фiзична (посадова) особа 
згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями емiтента не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана стро-
ком на 1 (один) рiк. Посади за останнi 5 рокiв: ДПФ «Екотехнiка-М», заступник 
директора з розвитку, член Наглядової ради ПАТ «Рiвненська кондитерська 
фабрика». Посадова особа є незалежним директором.

Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018 року прийняли рiшення про об-
рання членом Наглядової ради Яковенко Оксану Володимирiвну, у зв язку 
з закiнченням термiну повноважень попередньої посадової особи. Фiзична 
(посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями 
емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Обрана строком на 1 (один) рiк. Посади за останнi 5 рокiв: 
ДПФ «Екотехнiка-М», начальник вiддiлу з ВIП клiєнтами, член Наглядової 
ради ПАТ «Рiвненська кондитерська фабрика». 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 Петрук Валентина Тихонiвна
Голова дирекцiї (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "РАДІО-
КОМПАНІЯ "ГАЛА", 20023766, 
м. Київ, Голосіївський, 01032, Київ, 
Саксаганського, 91, оф.5 (044)2236501

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

30.04.2018

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

krainafm.com.ua

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

паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів для опублікування в офіційному 

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "МІРАКОМ 
УКРАЇНА", 23382671 м. Київ, 
Голосіївський, 01032, Київ, Саксаган-
ського, 91, оф.1 (044)2236501

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

30.04.2018

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

krainafm.com.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ДЕРАЖНЯН-
СЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПIДПРИєМСТВО", 
00956738Хмельницька , Деражнян-
ський, 32200, Деражня, Миру, 74a 
(3856) 2-21-76

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

26.04.2018

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

www.derhpp.com

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

Приватна аудиторська 
фiрма «АУДИТСЕРВIС», 
21323931

5. Інфор-
мація 
про 
загальні 
збори 
(розділ 
запо-
внюєть-
ся у 
випадку, 
якщо 
емітент 
- акціо-
нерне 
товари-
ство)

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 
25.04.2017 р. Кворум зборів - 98,45% від загальної кількості 
голосуючих акцій товариства. Перелік питань, що розгляда-
лись на загальних зборах: 1.Про обрання голови та членiв 
лiчильної комiсiї загальних зборiв.2.Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту правлiння, звiту наглядової ради та 
звiту ревiзiйної комiсiї товариства. 3.Затвердження річного 
звіту товариства. 4.Розподiл прибутку.5.Попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв.6.Затвердження 
договорiв укладених з АТ «Укрексiмбанк».7.Про змiну 
типу(найменування) товариства.8.Затвердження Статуту 
Товариства в новiй редакцiї.9. Затвердження положення про 
Загальнi збори Товариства.10.Затвердження положення про 
Наглядову раду Товариства.11.Прийняття рiшення про 
припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради 
Товариства.12. Встановлення кiлькiсного складу Наглядової 
ради Товариства.13.Обрання персонального складу Наглядо-
вої ради Товариства.14.Затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться iз членами Наглядо-
вої ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання договорiв iз членами 
Наглядової ради.15.Прийняття рiшення про припинення 
виконавчого органу Товариства – Правлiння, та про достроко-
ве припинення повноважень Голови та членiв Правлiння 
Товариства.16.Визначення одноосiбного виконавчого органу 
- Директора Товариства.17. Прийняття рiшення про припинен-
ня повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

6. Інформація про 
дивіденди.

Рішення щодо виплати дивідендів не прийма-
лось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 35277 21727
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10375 6503
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 15941 12581
Сумарна дебіторська заборгованість 1185 423
Грошові кошти та їх еквіваленти 806 73
Власний капітал 19855 13882
Статутний капітал 190 190
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

19637 13664

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 15422 7845
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

7.87579 6.91719

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

7.87579 6.91719

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 758400 758400
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»

Річна інформація емітента за 2017 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», 
30926946, Дніпропетровська обл., 53201, 
місто Нікополь, проспект Трубників, буд. 56, 
тел. (0566) 63-01-05

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

26.04.2018 рік

3. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну ін-
формацію

http://www.centravis.com/ru/news-center/
informatsiya-emitenta/ 

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «СОЛІДАРНІСТЬ», 
код за ЄДРПОУ 31521281, 
04073, м. Київ, вул. Вербова, 24, 
(044) 502-09-66

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

26 квітня 2018 року

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

solidarnost@org.ua

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

товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійсни-
ли приватне (закрите) розміщення цінних паперів для опублікуван-

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "KGS & CO", 
32500503, 63525, Харківська область, 
Чугуївський район, смт. Малинiвка, 
вул. Олiмпiйська, буд.5, 
(05746) 6-24-60

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

27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію

www.kgs.com.ua

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "IММОБIЛє", код 
за ЄДРПОУ 37856273, 01032 м. Київ, 
Шевченкiвський р-н, вул. Саксаганского, 
120, н/п №25 (7 пов.), тел. 067 916 97 39

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

27.04.2018

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

http:// 37856273.smida.gov.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ЛЬВIВМЕТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ 01882373
3. Місцезнаходження 79034, м. Львiв, вулиця Навроцького, 1
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(0332) 44 21 35 -

5. Електронна поштова 
адреса

info@lvivmetal.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується 
емітентом для розкриття 
інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

II. Текст повідомлення
24.04.2018 загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Львiвметал» (прото-

кол №1 вiд 24.04.2018) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством у строк 
по 30.04.2019 (включно), за умови попереднього погодження таких 
правочинiв наглядовою радою товариства, наступного характеру:договорiв 
поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, кредитних договорiв, договорiв 
позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв 
майнової поруки (в тому числi Товариства), договорiв гарантiї, договорiв 
факторингу, договорiв iпотек (в тому числi стосовно нерухомого майна То-
вариства), в тому числi додаткових договорiв/договорiв про змiну вищев-
казаних договорiв, на суму до 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) млн. гривень 
включно кожний. Вартiсть активiв емiтента за даними фiнансової звiтностi 
за 2017 рiк - 21293 тис.грн, спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi – 939,28% Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй  
7 262 496 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах 7 262 496 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «за» 7 262 496 штук, «проти» прийняття рiшення – немає.

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

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

2. Найменування посади Дяк Iгор Григорович
Виконуючий обов'язки 
Генерального директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)

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

також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню-
вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщен-

ня цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ЕНЕРГО КОНСТРУК-
ЦIЯ", код за ЄДРПОУ 31810081 
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 
08130 село Чайки, вул. Лобановського 
Валерiя, буд.21, корпус 5, кв.2 
тел. 044 593-08-61

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

27.04.2018

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

www.energoconstructsiya.com.ua

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"МIСЬКДОВIДКА", 
32828000м. Київ , -, 01001, м. Київ, 
вул. Рибальська, буд. 13 (044) 
486-88-33,

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

27.04.2018

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

http://059.com.ua

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

-, - -, -

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

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 
"ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ 
ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00191135
3. Місцезнаходження 87504, м. Марiуполь, проспект Iллiча, б. 54, 

корпус 4
4. Міжміський код, 
телефон та факс

+38 06257 59501 +38 06257 59501

5. Електронна поштова 
адреса

office@ukrpipe.com.ua

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використову-
ється емітентом для 
розкриття інформації

http://pipe.metinvestholding.com

7. Вид особливої 
інформації

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

II. Текст повідомлення
ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБ-

НИЙ ЗАВОД» (надалi - Товариство або Емiтент) 23 квiтня 2018 р. отрима-
но iнформацiю, вiдповiдно до якої пакет Акцiонера Метiнвест Б.В.(Metinvest 
B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697, мiсцезнаходження: Nassaulaan, 
буд.2А, оф.2514JS, ’s-Gravenhage, the Netherlands) збiльшився, але стано-
вить не менше 10 вiдсоткiв простих акцiй, а саме:

- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства 
збiльшився з 93,483 % до 98,538744%;

Iнформацiя про змiну розмiру частки акцiонера в загальнiй кiлькостi го-
лосуючих акцiй Товариства вiдсутня.

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 Зайцева Тетяна Вiкторiвна
виконуюча обов'язки 
Генерального директора 

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Повне найменування Приватне акціонерне товариство «Проектно-
вишукувальний науково- дослідний конструкторсько-технологічний інсти-
тут Укрзахіденергопроект»

Ідентифікаційний код за ЄДПРОУ 00114073
Місцезнаходження 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46
Міжміський код, телефон і факс (032)238-55-09
Електронна поштова адреса е-mаіl: zep@mail.lviv.ua
Адреса сторінки в мережі інтернет:http// www.uzep.com.ua
Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надання 

згоди на вчинення значних правочинів
2.Текст повідомлення

26 квітня2018 р. Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення 
попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ПВДНКТІ «Укрзахіденергопро-
ект» в особі Голови правління протягом не більше як одного року з дати 

прийняття такого рішення значних правочинів, ціна/вартість робіт, що є їх 
предметом не перевищує 18000000 грн., характер правочинів – правочини 
предметом яких є виконання робіт. Гранична сукупна вартість правочинів не 
перевищує 18000000 грн.(Вісімнадцять мільйонів грн.) . Вартість активів: 
ПрАТ «ПВДНКТІ «Укрзахіденергопроект» за даними останньої річної фінан-
сової звітності за 2016 рік складає 10433000 грн. Співвідношення граничної 
сукупної вартості правочинів до вартості активів 172,53%. Загальна кількість 
голосуючих акцій - 11940, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах - 8175, кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «за» прийняття рішення. - 7981 та «проти» прийняття рішення - 194.

3.Підпис
Особа зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, та ви-

знає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Найменування посади 
Голова правління  Войтович Юрій Михайлович 

27.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

емітента
1.Загальні відомості

Повне найменування Приватне акціонерне товариство «Проектно-
вишукувальний науково- дослідний конструкторсько-технологічний ін-
ститут « Укрзахіденергопроект»

Ідентифікаційний код за ЄДПРОУ 00114073
Місцезнаходження 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46
Міжміський код, телефон і факс (032)238-55-09
Електронна поштова адреса е-mаіl: zep@mail.lviv.ua
Адреса сторінки в мережі інтернет:http// www.uzep.com.ua
Вид особливої інформації: прийняття рішення про виплату дивіден-

дів

2.Текст повідомлення
26 квітня2018 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПВНДКТІ 

«Укрзахіденергопроект» було прийняте рішення про виплату дивіден-
дів. Датою складання переліку осіб які мають право на виплату дивіден-
дів вважати 15 травня 2018 р. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті 
відповідно до рішення загальних зборів 160375 грн. (сто шістдесят ти-
сяч триста сімдесят п’ять грн.). Строк виплати дивідендів до 15.10.2018 р. 
Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. Порядок ви-
плати дивідендів – виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.

3.Підпис
Особа зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Найменування посади 
Голова правління     Войтович Юрій Михайлович      27.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ НАУКОВО- 
ДОСЛІДНИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ", 00191230, 
Південне шосе, 72, м. Запоріжжя, 
Заводський, Запорiзька область, 69008, 
(061) 218-33-01

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

27.04.2018 року

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

www.zaporizhstal.com/

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

Приватне акціонерне товариство "КПМГ 
Аудит", 31032100

5. Інформація про загальні збори. Загальні чергові та позачергові збори у 
звітному періоді 2016 році не проводились через неприйняття Наглядо-
вою радою ПАТ «Запоріжсталь» рішення про скликання загальних зборів 
акціонерів.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного 2016 року та 
попереднього року рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ “ЗАПОРІЖСТАЛЬ”

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

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

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ПРIОКОМ", 
30635929м. Київ , Шевченкiвський, 04050, 
м. Київ, Глибочицька, 17 лiт "Д" 
0444289898,

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

27.04.2018

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

http://priocom.com/ua/about/corporate-
governance/investor/info1/»

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

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

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО НАФТОГАЗВИ-
ДОБУВАННЯ, 32377038м. Київ , 
02660, Магнiтогорська, 1, к.42 
+38 (044) 224-68-88,

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

30.04.2018

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

http://ngv.com.ua/
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ТЕЛЕВIЗIЙНА СЛУЖБА 
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА"

2. Код за ЄДРПОУ 20264089
3. Місцезнаходження 49000, м. Днiпро, Воскресенська,14
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(056) 745-97-75 (056) 745-97-70

5. Електронна поштова адреса a.veselov@34.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://34.ua/company

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочи-
нів, щодо вчинення яких є заінтересо-
ваність

II. Текст повідомлення
26.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ТСД» прийнято 

рашення про надання згоди на вчинення ПрАТ «ТСД» правочинiв про на-
дання ПрАТ «ТСД» послуг з виробництва та/або розмiщення рекламних 
матерiалiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом, становить суму вiд 
нижчого граничного значення, передбаченого Законом України «Про 
акцiонернi товариства» на дату вчинення такого правочину, до 10 вiдсоткiв 
вартостi активiв ПрАТ «ТСД» за даними його останньої рiчної фiнансової 
звiтностi, з юридичними особами, афiлiйованими з ПрАТ «ТСД» (ознака 
заiнтересованостi з ТОВАРИСТВОМ – юридичнi особи є афiлiйованими, 
оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого 
бенефiцiарного власника). Вартiсть активiв ПрАТ «ТСД» станом на 
31.12.2017 р.: 7400,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майта 
або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину до вартостi активiв 
ПрАТ «ТСД» на 31.12.2017 р.: 10%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй:80096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в за-
гальних зборах акцiоерiв: 80096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «ЗА» прийняття рiшення: 80096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «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  Пахомов Руслан Володимирович
Генеральний директор (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 нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ТЕЛЕВIЗIЙНА СЛУЖБА 
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА"

2. Код за ЄДРПОУ 20264089
3. Місцезнаходження 49000, м. Днiпро, Воскресенська,14
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 745-97-75 (056) 745-97-70
5. Електронна поштова адреса a.veselov@34.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://34.ua/company

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

II. Текст повідомлення
26.04.2018 р. ПрАТ «ТСД» отримало вiд акцiонера: Територiальна гро-

мада мiста Днiпра (Керуючий - Департамент по роботi з активами 
Днiпровської мiської ради), письмове повiдомлення (вих. № 7/10-1071 вiд 
25.04.2018 р.) про замiну члена наглядової ради ПрАТ «ТСД» - представ-
ника акцiонера Павлова Артема Григоровича на Турчак Альону Миколаїв-
ну. Павлов Артем Григорович був членом наглядової ради ПрАТ «ТСД» з 
01.05.2016 р. по 25.04.2018 р. включно. Повноваження Павлова А.Г. на 
посадi члена наглядової ради ПрАТ «ТСД» - представника акцiонера при-
пинено 25.04.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини у Павлова А.Г. немає.

26.04.2018 р. ПрАТ «ТСД» отримало вiд акцiонера: Територiальна гро-
мада мiста Днiпра (Керуючий - Департамент по роботi з активами 
Днiпровської мiської ради), письмове повiдомлення (вих. № 7/10-1071 вiд 
25.04.2018 р.) про замiну члена наглядової ради ПрАТ «ТСД» - представ-
ника акцiонера Павлова Артема Григоровича на Турчак Альону Миколаїв-
ну. Турчак Альона Миколаївна набула повноваження члена наглядової 
ради ПрАТ «ТСД» - представника акцiонера з 26.04.2018 року. Згоди на роз-
криття паспортних даних Турчак А.М. не надано. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини у Турчак А.М. немає. Турчак А.М. призначена 
акцiонером членом наглядової ради ПрАТ «ТСД» на строк до переобран-
ня наглядової ради та/або до замiни акцiонером. Останнiх 5 рокiв Турчак 
А.М. обiймала наступнi посади: директор КП «Агропроекттехбуд» 
Днiпропетровської обласної ради; директор ТОВ «Київська фондова 
компанiя»; директор КП «Оздоровчо-спортивний комплекс «Метал» 
Днiпропетровської мiської ради; заступнгик директора департаменту по 
роботi з активами Днiпровської мiської ради; заступник директора депар-
таменту по роботi з активами Днiпровської мiської ради - начальник 
управлiння з питань комунальної власностi.

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  Пахомов Руслан Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 27.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ЕЛТIК", 01412762Дніпропетровська , 
Центрально-Мiський, 50025, м. Кривий 
Рiг, вул. Прорiзна, 93 (056) 499-15-25,

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

27.04.2018

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

https://eltic.el-grad.com

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 «КОРОСТИ-
ШІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬ-
НЕ ПІДПРИєМСТВО» 
код ЄДРПОУ 00953958, 02068, м.Київ, 
вул.Драгоманова, буд.15-а кв.87, 
тел.(067)5044668

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

29.04.2018року

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

http://korhpp.in.ua/

Директор  Жеребчук П.В.
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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 ТОВАРИ-
СТВО "ТЕЛЕВIЗIЙНА СЛУЖБА 
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА"

2. Код за ЄДРПОУ 20264089
3. Місцезнаходження 49000, м. Днiпро, Воскресенська,14
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 745-97-75 (056) 745-97-70
5. Електронна поштова адреса a.veselov@34.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

http://34.ua/company

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про на-
дання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

II. Текст повідомлення
26.04.2018 г. Загальними зборами акцiонерiв прийняте рiшення про на-

дання згоди на вчинення ПрАТ «ТСД» протягом 1 (одного) року з дня прий-
няття цього рiшення наступних значних правочинiв, щодо яких є 
заiнтересованiсть, з юридичними особами, афiлiйованими з ПрАТ «ТСД» 
(ознака заiнтересованостi з ПрАТ «ТСД» – юридичнi особи є афiлiйованими, 
оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого 
бенефiцiарного власника), а саме: правочинiв щодо отримання ПрАТ «ТСД» 
в нацiональнiй та/або iноземнiй валютах позики (поворотної фiнансової допо-
моги), правочинiв (додаткових угод) про внесення змiн до вже укладених 
(iснуючих) правочинiв (договорiв позики (надання поворотної фiнансової до-
помоги); граничною вартiстю на кожен правочин в розмiрi 60 000,00 тис.гри-
вень або еквiвалент зазначеної суми в будь-якiй iншiй валютi за офiцiйним 
курсом Нацiонального банку України на дату укладення вiдповiдного право-
чину. Вартiсть активiв ПрАТ «ТСД» станом на 31.12.2017 р.: 7 400.0 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є 
предметом правочину, (граничної вартостi кожного правочину) до вартостi 
активiв ПрАТ» ТСД» на 31.12.2017 р.: 810.81%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй: 80096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в за-
гальних зборах акцiонерiв: 80096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «ЗА» прийняття рiшення: 54465. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що прого-
лосували «ПРОТИ» прийняття рiшення: 0. 

26.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв ПрАт «ТСД» прийнято 
рiшення про надання згоди на вчинення ПрАТ «ТСД» протягом 1 (одного) 
року з дня прийняття цього рiшення наступних значних правочинiв, щодо 
яких є заiнтересованiсть, з юридичними особами, афiлiйованими з ПрАТ 
«ТСД» (ознака заiнтересованостi з ПрАТ «ТСД» – юридичнi особи є 
афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – 
кiнцевого бенефiцiарного власника), а саме: правочинiв про передачу 
(вiдчуження) майнових прав на об’єкти iнтелектуальної власностi, за якими 
ПрАТ «ТСД» набуває майновi права на об’єкти iнтелектуальної власностi; 
правочинiв щодо створення та/або розповсюдження ПрАТ «ТСД» об’єктiв 
iнтелектуальної власностi, передавання ПрАТ «ТСД» майнових прав 
iнтелектуальної власностi третiм особам; правочинiв (додаткових угод) про 
внесення змiн до вже укладених (iснуючих) правочинiв, в тому числi 
правочинiв про їх розiрвання (дострокове припинення); граничною вартiстю 
на кожний правочин в розмiрi 15 000,00 тис. гривень гривень або еквiвалент 
зазначеної суми в будь-якiй iншiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального 
банку України на дату укладення правочину.Вартiсть активiв ПрАТ «ТСД» на 
31.12.2017 р.: 7400.0 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або 
послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, (граничної вартостi кожно-
го правочину) до вартостi активiв ПрАТ» ТСД» на 31.12.2017 р.: 202.702%. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 80096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi в загальних зборах акцiонерiв:80096. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення: 54465. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «ПРОТИ» прийняття рiшення: 0. 

26.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв ПрАт «ТСД» прийнято 
рiшення про надання згоди на вчинення ПрАТ «ТСД» протягом 1 (одного) 
року з дня прийняття цього рiшення наступних значних правочинiв, щодо 
яких є заiнтересованiсть, з юридичними особами, афiлiйованими з ПрАТ 
«ТСД» (ознака заiнтересованостi з ПрАТ «ТСД» – юридичнi особи є 
афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи 
– кiнцевого бенефiцiарного власника), а саме: правочинiв купiвлi - продажу 
рухомого майна;правочинiв (додаткових угод) про внесення змiн до вже 
укладених (iснуючих) правочинiв, в тому числi правочинiв про їх розiрвання 
(дострокове припинення); граничною вартiстю на кожний правочин в розмiрi 
15 000,00 тис. гривень або еквiвалент зазначеної суми в будь-якiй iншiй 
валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату укладен-
ня правочину.Вартiсть активiв ПрАТ «ТСД» на 31.12.2017 р.: 7400.0 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є 

предметом правочину, (граничної вартостi кожного правочину) до вартостi 
активiв ПрАТ» ТСД» на 31.12.2017 р.: 202.702 %. Загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй: 80096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi в загальних зборах акцiонерiв: 80096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «ЗА» прийняття рiшення: 54465. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «ПРОТИ» прийняття рiшення: 0. 

26.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв ПрАт «ТСД» прийнято 
рiшення про надання згоди на вчинення ПрАТ «ТСД» протягом 1 (одного) 
року з дня прийняття цього рiшення наступних значних правочинiв, щодо 
яких є заiнтересованiсть, з юридичними особами, афiлiйованими з ПрАТ 
«ТСД» (ознака заiнтересованостi з ПрАТ «ТСД» – юридичнi особи є 
афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – 
кiнцевого бенефiцiарного власника), а саме: правочинiв найму (оренди) ПрАТ 
«ТСД» рухомого та/або нерухомого майна; правочинiв (додаткових угод) про 
внесення змiн до вже укладених (iснуючих) правочинiв, в тому числi 
правочинiв про їх розiрвання (дострокове припинення); граничною вартiстю 
на кожний правочин в розмiрi 15 000,00 тис. гривень або еквiвалент зазна-
ченої суми в будь-якiй iншiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку 
України на дату укладення правочину.Вартiсть активiв ПрАТ «ТСД» на 
31.12.2017 р.: 7400.0 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або 
послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, (граничної вартостi кожно-
го правочину) до вартостi активiв ПрАТ» ТСД» на 31.12.2017 р.: 202.702 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 80096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi в загальних зборах акцiонерiв:80096. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення: 54465. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «ПРОТИ» прийняття рiшення: 0. 

26.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ТСД» прийнято 
рiшення про надання згоди на вчинення ПрАТ «ТСД» протягом 1 (одного) 
року з дня прийняття цього рiшення наступних значних правочинiв, щодо 
яких є заiнтересованiсть, з юридичними особами, афiлiйованими з ПрАТ 
«ТСД» (ознака заiнтересованостi з ПрАТ «ТСД» – юридичнi особи є 
афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи 
– кiнцевого бенефiцiарного власника), а саме: правочинiв щодо надання 
ПрАТ «ТСД» послуг з виробництва та/або розмiщення рекламних матерiалiв; 
правочинiв (додаткових угод) про внесення змiн до вже укладених (iснуючих) 
правочинiв, в тому числi правочинiв про їх розiрвання (дострокове припи-
нення); граничною вартiстю на кожний правочин в розмiрi 15 000,00 тис. 
гривень або еквiвалент зазначеної суми в будь-якiй iншiй валютi за 
офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату укладення право-
чину.Вартiсть активiв ПрАТ «ТСД» на 31.12.2017 р.: 7400.0 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є 
предметом правочину, (граничної вартостi кожного правочину) до вартостi 
активiв ПрАТ» ТСД» на 31.12.2017 р.: 202.702 %. Загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй: 80096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi в загальних зборах акцiонерiв:80096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «ЗА» прийняття рiшення: 54465. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «ПРОТИ» прийняття рiшення: 0. 

26.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ТСД» прийнято 
рiшення про надання згоди на вчинення ПрАТ «ТСД» протягом 1 (одного) 
року з дня прийняття цього рiшення наступних значних правочинiв, щодо 
яких є заiнтересованiсть, з юридичними особами, афiлiйованими з ПрАТ 
«ТСД» (ознака заiнтересованостi з ПрАТ «ТСД» – юридичнi особи є 
афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи 
– кiнцевого бенефiцiарного власника), а саме: правочинiв про надання 
ПрАТ «ТСД» послуг, в тому числi технiчних послуг, пов’язаних з наданням 
доступу для використання частини потужностi передавача; правочинiв (до-
даткових угод) про внесення змiн до вже укладених (iснуючих) правочинiв, 
в тому числi правочинiв про їх розiрвання (дострокове припинення); гранич-
ною вартiстю на кожний правочин в розмiрi 15 000,00 тис. гривень або 
еквiвалент зазначеної суми в будь-якiй iншiй валютi за офiцiйним курсом 
Нацiонального банку України на дату укладення правочину.Вартiсть активiв 
ПрАТ «ТСД» на 31.12.2017 р.: 7400.0 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, (гра-
ничної вартостi кожного правочину) до вартостi активiв ПрАТ» ТСД» на 
31.12.2017 р.: 202.702 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 80096. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах 
акцiонерiв:80096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прий-
няття рiшення: 54465. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ПРО-
ТИ» прийняття рiшення: 0. 

26.04.2018 г. Загальними зборами акцiонерiв прийняте рiшення про на-
дання згоди на вчинення ПрАТ «ТСД» протягом 1 (одного) року з дня прий-
няття цього рiшення наступних значних правочинiв, щодо яких є 
заiнтересованiсть, з юридичними особами, афiлiйованими з ПрАТ «ТСД» 
(ознака заiнтересованостi з ПрАТ «ТСД» – юридичнi особи є афiлiйованими, 
оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого 
бенефiцiарного власника), а саме: правочинiв щодо отримання ПрАТ «ТСД» 
в нацiональнiй та/або iноземнiй валютах безповоротної фiнансової допо-
моги; правочинiв (додаткових угод) про внесення змiн до вже укладених 
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(iснуючих) правочинiв; граничною вартiстю на кожен правочин в розмiрi  
60 000,00 тис. гривень або еквiвалент зазначеної суми в будь-якiй iншiй 
валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату укладен-
ня вiдповiдного правочину. Вартiсть активiв ПрАТ «ТСД» станом на 
31.12.2017 р.: 7 400.0 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або 
послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, (граничної вартостi кож-
ного правочину) до вартостi активiв ПрАТ» ТСД» на 31.12.2017 р.: 810.81%. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 80096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi в загальних зборах акцiонерiв:80096. Кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення: 54465. Кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували «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 Пахомов Руслан Володимирович
Генеральний директор (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 

ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕВIЗIЙНА 
СЛУЖБА ДНIПРОПЕТРОВСЬКА"

2. Код за ЄДРПОУ 20264089
3. Місцезнаходження 49000, м. Днiпро, 

Воскресенська,14
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(056) 745-97-75 (056) 745-97-70

5. Електронна поштова адреса a.veselov@34.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://34.ua/company

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

II. Текст повідомлення
26.04.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ТСД» (надалi – 

ТОВАРИСТВО) прийнято рiшення про надання попередньої згоди на 
вчинення ПрАТ «ТСД» протягом одного року з дня прийняття рiшення 
Зборами наступних значних правочинiв (правочинiв, ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 10 вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ «ТСД»): 
правочинiв щодо отримання ПрАТ «ТСД» в нацiональнiй та/або 
iноземнiй валютах позики (поворотної фiнансової допомоги), безпово-
ротної фiнансової допомоги; правочинiв (додаткових угод) про внесен-
ня змiн до вже укладених (iснуючих) правочинiв (договорiв позики (на-
дання поворотної фiнансової допомоги); правочинiв про передачу 

(вiдчуження) майнових прав на об’єкти iнтелектуальної власностi, за 
якими ПрАТ «ТСД» набуває майновi права на об’єкти iнтелектуальної 
власностi; правочинiв щодо створення та/або розповсюдження 
ПрАТ «ТСД» об’єктiв iнтелектуальної власностi, передавання 
ПрАТ «ТСД» майнових прав iнтелектуальної власностi третiм особам; 
правочинiв щодо купiвлi - продажу рухомого майна; найму (оренди) 
ПрАТ «ТСД» рухомого та/або нерухомого майна; правочинiв щодо на-
дання ПрАТ «ТСД» послуг з виробництва та/або розмiщення реклам-
них матерiалiв; правочинiв про надання ПрАТ «ТСД» послуг, в тому 
числi технiчних послуг, пов’язаних з наданням доступу для викорис-
тання частини потужностi передавача; правочинiв (додаткових угод) 
про внесення змiн до вже укладених (iснуючих) правочинiв, в тому 
числi правочинiв про їх розiрвання (дострокове припинення). Гранич-
на сукупна вартiсть усiх правочинiв, що будуть вчинятися на пiдставi 
цього рiшення, не повинна перевищувати 348 000 000,00 (триста со-
рок вiсiм мiльйонiв гривень 00 коп.) гривень або еквiвалент зазначеної 
суми в будь-якiй iншiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального бан-
ку України на дату прийняття Зборами цього рiшення.

Вартiсть активiв ТОВАРИСТВА станом на 31.12.2017 р.: 7 400,00 
тис.грн. Cпiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартостi активiв: 4702,7%.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 80096. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах: 80096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення: 54465.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «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 Пахомов Руслан Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ТЕЛЕВIЗIЙНА СЛУЖБА ДНIПРОПЕТРОВСЬКА”

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

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ДЕР-
ЖАВНЕ ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «УКРБУД», 33298371, 02002  
м.Київ вул. Марини Раскової, 23, +380 (44) 503-70-18

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.ub.kiev.ua/ua/novosti

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН», 23731031

5. Інформація про загальні збори: Iнформацiя про загальнi збори 
акцiонерiв не надається, тому що функцiї з управлiння корпоративни-
ми правами Компанiї без скликання загальних зборiв вiдповiдно до по-
станови КМУ вiд 31.12.2004р. №1793 та Закону України «Про 
управлiння об'єктами державної власностi» покладено на уповноваже-
ний орган управлiння - Українську державну будiвельну корпорацiю 
«Укрбуд».

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

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному друковано-

му виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство «Оратiвське районне пiдприємство «Агромаш», 
03567380, Україна Вінницька обл. Оратiвський р-н 22600 с. Оратiв Миру, 2, 
0433021555

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.03567380.pat.ua

4. Найменування, код за єДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б.  
аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності: ТОВ «Мiжнародний фiнансовий аудит», 
37024556

5. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні збори 
не скликалися.

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРАТIВСЬКЕ РАЙОННЕ ПIДПРИєМСТВО «АГРОМАШ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЕЛТIК»
2. Код за ЄДРПОУ 01412762
3. Місцезнаходження 50025, м. Кривий рiг, 

вул. Прорiзна, 93
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 499-15-25 (056) 499-15-26
5. Електронна поштова адреса urist@el-grad.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

https://eltic.el-grad.com

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2018 року при-

пинено повноваження Голови Наглядової ради Захарченка Сергiя Микола-
йовича. Пiдстава - необхiднiсть обрання нового складу Наглядової ради. 
Перебував на посадi Голови Наглядової ради АТ «ЕЛТIК» з 15.04.2015 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2018 року при-
пинено повноваження члена Наглядової ради Коломоєць Олександр 
Iванович. Пiдстава - необхiднiсть обрання нового складу Наглядової ради. 
Перебував на посадi члена Наглядової ради з 15.04.2015 року. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2018 року при-
пинено повноваження члена Наглядової ради Захарченко Свiтлани 
Анатолiївни. Пiдстава - необхiднiсть обрання нового складу Наглядової 
ради. Перебувала на посадi члена Наглядової ради з 15.04.2015 року. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2018 року об-
рано Головою Наглядової ради Захарченко Сергiя Миколайовича у зв'язку 
з обранням нового складу Наглядової ради. Строк повноважень - 3 роки. 
Протягом останiх п'яти рокiв обiймав посади: Голова Наглядової ради АТ 
«ЕЛТIК», Голова Наглядової ради АТ «ЕЛЕКТРОГРАД». Непогпшеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2018 року об-
рано членом Наглядової ради Захарченко Свiтлану Анатолiївну у зв'язку з 
обранням нового складу Наглядової ради. Строк повноважень - 3 роки. 
Протягом останiх п'яти рокiв обiймала посади: члена Наглядової ради АТ 
«ЕЛТIК», директор комерцiйний фiлiї АТ «ЕЛЕКТРОГРАД» м. Одеса. 

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

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

Директор Левикiна Юлiя Володимирiвна  27.04.2018

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЕЛТIК»
2. Код за ЄДРПОУ 01412762
3. Місцезнаходження 50025, м. Кривий Рiг,  

вул. Прорiзна,93
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 499-15-25 (056) 499-15-26
5. Електронна поштова адреса urist@el-grad.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

https://eltic.el-grad.com

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

II. Текст повідомлен ня
Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2018 року попере-

дньо схваленi значнi правочини, якi вчинятимуться АТ «ЕЛТIК» у ходi його 
поточної господорської дiяльностi протягом 1 року: правочини про придбання 
товарно-матерiальних цiнностей та послуг (виконання робiт); правочини 
щодо продажу АТ «ЕЛТIК» продукцiї, виготовленої в ходi його господарської 
дiяльностi (у тому числi шляхом участi у тендерi); правочини щодо придбан-
ня, вiдчуження, оренди, лiзинг майна, надання та отримання позики, кредитiв, 
отримання гарантiй та акредитивiв, продовження строкiв, термiнiв дiї, пере-
гляд iстотних умов таких правочинiв. Гранична сукупнiсть вартотi таких 
правочинiв, укладених протягом 1 року з дня прийняття рiшення Зборiв не 
повинна перевищувати 80 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної 
фiнансової звiтностi АТ «ЕЛТIК» за 2017 рiк. Гранична сукупнiсть вартостi 
правочинiв складає 2 841 600,00 гривень. Вартiсть активiв за даними останої 
рiчної фiнансової звiтностi складає 3 552 000,00 гривень. 

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

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

Директор  Левикiна Юлiя Володимирiвна  27.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості емітента

1.1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «УКРТАРА-ВОЛАНПАК»»

1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ-04634535 
1.4. Місцезнаходження: 01103, м.Київ, Кіквідзе, 5
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 259-42-19
1.6. Електронна поштова адреса: volanpack@ukr.net
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення по попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів - 23.04.2018 року.

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - загальні збо-
ри акціонерів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру: одер-
жання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань); пе-
редача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укла-
дання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору 
поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; 
договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відсту-
плення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу 

Гранична сукупна вартість правочинів – 17364,5тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності – 34 729 тис грн
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної звітності (у відсотках) – 50 %
Загальна кількість голосуючих акцій – 260396 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах -260396 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 

-260396 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення 0 шт.
3.Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

Голова правлiння  Поліщук Сергій Віталійович

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 
«БЕРЕЗАНСЬКИЙ 
КОМБІКОРМОВИЙ 
ЗАВОД» код ЄДРПОУ 04529944, 
07541, Київська область, м.Березань, 
вул.Маяковського, 12, тел. (04576) 61535

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

29.04.2018року

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

info@bkz.in.ua

Т.в.о Директора  Рудківський Т.М.
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, 
міжміський код і телефон емітента.

Публічне акціонерне товариство 
"Місто Банк"
Код за ЄДРПОУ 20966466, 
Україна, 65009, м. Одеса, Фонтан-
ська дорога,11
048 711 67 77

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

27.04.2018

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

http://mistobank.com.ua

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

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА 
ФІРМА «Грантье», 21026423

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 04.03.2017 року. Кво-

рум зборів: 93,4636% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання складу лічильної комісії річних Загальних зборів акціоне-

рів АТ «Місто Банк».
2. Про обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів АТ «Місто 

Банк».
3. Про затвердження річних результатів діяльності, річного фінансового 

звіту АТ «Місто Банк» за 2016 рік.
4. Про затвердження звіту Спостережної ради банку про результати ро-

боти АТ «Місто Банк» в 2016 році.
5. Про затвердження звіту Правління банку про результати роботи АТ 

«Місто Банк» в 2016 році. 
6. Щодо заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту 

відносно річних результатів діяльності АТ «Місто Банк» за 2016 рік.
7. Щодо розподілу прибутку та збитків; затвердження розміру річних ди-

відендів по результатам діяльності АТ «Місто Банк» за 2016 рік.
8. Обрання та відкликання членів Спостережної ради АТ «Місто Банк».
9. Про затвердження внутрішніх положень АТ «Місто Банк».
Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. 
Проведення загальних зборів ініційовано Спостережною Радою АТ «Міс-

то Банк».
Вирішено за результатами розгляду питань порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію АТ «Місто Банк» у складі: Балянська Ірина 

Володимирівна та Фучило Тетяна Володимирівна.
2. Обрати секретарем річних Загальних зборів АТ «Місто Банк» співро-

бітника банку Сімонік Віру Олександрівну.
3.1. Затвердити річний фінансовий звіт АТ «Місто Банк» за 2016 рік.
3.2. Затвердити результати діяльності АТ «Місто Банк» за 2016 рік.
4. Затвердити звіт Спостережної ради АТ «Місто Банк» про результати 

роботи за 2016 рік.
5.1. Затвердити звіт Правління АТ «Місто Банк» про результати роботи 

за 2016 рік.
6.1. Затвердити Висновок (звіт) незалежного аудитора - Аудиторської фірми 

«Респект» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю щодо перевірки 
річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Місто Банк» від-
повідно до міжнародних стандартів за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року. 

6.2. Продовжити виконання заходів з капіталізації АТ «Місто Банк» у 2017 р. 
Звернутися до Національного банку України за дозволом на дострокове частко-
ве повернення субординованого боргу за умови спрямування коштів від прода-
жу 3 950 000 доларів США на збільшення статутного капіталу АТ «Місто Банк».

6.3. Збільшити статутний капітал АТ «Місто Банк». Після отримання до-
зволу Національного банку України прийняти рішення про збільшення ста-
тутного капіталу АТ «Місто Банк» на 202 000 000 гривень, з яких 107 000 000 
грн. за рахунок коштів субординованого боргу, 95 млн. грн. за рахунок влас-
них коштів акціонерів. 

7.1. Затвердити фінансовий результат АТ «Місто Банк», який станом на 
01.01.2017 склав -318,730 млн. грн. 

7.2. Дивіденди по результатам 2016 фінансового року не нараховувати.
8.1. У зв’язку зі зміною чинного законодавства України, припинити по-

вноваження діючої Спостережної ради з метою її наступного переобрання.
8.2. Погодити умови договорів щодо діяльності членів Спостережної ради 

банку, уповноважити Голову Правління банку підписати вказані договори.
8.3. Обрати (переобрати) Спостережну раду АТ «Місто Банк» у складі:
Голова Спостережної ради:
1) Єршов Євгеній Іванович, представник акціонера СП «ЮНІМАКС»,
Члени Спостережної ради:

2) Денісенкова Тетяна Петрівна, представник акціонера Фурсіна І.Г.,
3) Савченко Артур Миколайович, представник акціонера ТОВ «РОЛВЕН-

ДЕН СТАНДАРТ», 
4) Цюрупа Василь Іванович, як незалежний член,
5) Бокарюк Лариса Миколаївна, як незалежний член.
9. Затвердити внутрішні положення банку, а саме:
- Положення про Загальні збори акціонерів АТ «Місто Банк», 
- Положення про Спостережну раду АТ «Місто Банк», 
- Положення про Правління АТ «Місто Банк».
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 29.03.2017 року. 

Кворум зборів: 71,5306% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання складу лічильної комісії позачергових Загальних зборів 

акціонерів АТ «Місто Банк».
2. Про обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АТ 

«Місто Банк».
3. Про збільшення статутного капіталу АТ «Місто Банк» шляхом приват-

ного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків.

4. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій АТ «Місто 
Банк» та переліку акціонерів, які є учасниками такого розміщення.

5. Про визначення уповноважених органів та уповноважених осіб АТ 
«Місто Банк» щодо прийняття рішень та вчинення необхідних дій, пов’язаних 
з приватним розміщенням акцій АТ «Місто Банк».

Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. 
Проведення загальних зборів ініційовано Спостережною Радою АТ «Міс-

то Банк».
Вирішено за результатами розгляду питань порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію АТ «Місто Банк» у складі: Балянська Ірина 

Володимирівна та Фучило Тетяна Володимирівна.
2. Обрати секретарем позачергових Загальних зборів АТ «Місто Банк» 

співробітника банку Сімонік Віру Олександрівну.
3. Збільшити статутний капітал Банку з 500 100 000,00 гривень до  

702 100 000,00 гривень за рахунок додаткових внесків у розмірі 202 000 000,00 
гривень шляхом приватного розміщення додаткових 202 000 000 штук простих 
іменних акцій АТ «Місто Банк» існуючої номінальної вартості 1,00 гривень. 

4.1. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Банку в кіль-
кості 202 000 000 штук номінальною вартістю 1,0 грн. кожна.

4.2. Визначити, що учасниками приватного розміщення акцій є особи, які 
є власниками простих іменних акцій АТ «Місто Банк» станом на дату прий-
няття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного роз-
міщення акцій.

4.3. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій Банку та пере-
лік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій Банку.

5.1. Визначити уповноваженими органами АТ «Місто Банк», яким нада-
ються повноваження з приватного розміщення акцій - Правління та Спосте-
режну раду АТ «Місто Банк».

5.1.1. Правлінню АТ «Місто Банк» надаються повноваження щодо:
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з 

першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо 
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та 
акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.
5.1.2. Спостережній раді АТ «Місто Банк» надаються повноваження щодо:
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- забезпечення повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі 

незатвердження Правлінням АТ «Місто Банк» у встановлені законодав-
ством строки результатів укладення договорів з першими власниками у про-
цесі приватного розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмо-
ву від розміщення акцій.

5.2. Визначити Голову Правління АТ «Місто Банк» Демченка І.А. уповно-
важеною особою з приватного розміщення акцій, якій надаються повнова-
ження проводити дії щодо:

- забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на при-
дбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій.

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 29.05.2017 року. 
Кворум зборів: 94,0305% до загальної кількості голосів.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання складу лічильної комісії позачергових Загальних зборів 

акціонерів АТ «Місто Банк».
2. Про обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АТ 

«Місто Банк».
3. Про внесення змін до статуту АТ «Місто Банк».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МІСТО БАНК”
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4. Обрання та відкликання членів Спостережної ради АТ «Місто Банк».
Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. 
Проведення загальних зборів ініційовано Спостережною Радою АТ «Місто 

Банк».
Вирішено за результатами розгляду питань порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію АТ «Місто Банк» у складі: Балянська Ірина 

Володимирівна та Фучило Тетяна Володимирівна.
2. Обрати секретарем позачергових Загальних зборів АТ «Місто Банк» 

співробітника банку Сімонік Віру Олександрівну.
3.1. Прийняти рішення про застосування Закону України «Про спрощену 

процедуру реорганізації та капіталізації банків» до збільшення капіталу бан-
ку АТ «Місто Банк».

3.2. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Місто 
Банк», в частині збільшення статутного капіталу, шляхом викладення його у 
новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного 
товариства «Місто Банк» за спрощеною процедурою відповідно до Закону 
№1985-VIII після отримання попередньої згоди Національного банку 
України.

3.3. Уповноважити Голову Правління Демченка І.А. на підписання нової 
редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Місто Банк» та за-
безпечити своєчасне проведення його державної реєстрації.

4.1. Припинити повноваження діючої Спостережної ради з метою її на-
ступного переобрання.

4.2. Погодити умови договорів щодо діяльності членів Спостережної ради 
банку, уповноважити Голову Правління банку підписати вказані договори.

4.3. Обрати (переобрати) Спостережну раду АТ «Місто Банк» у складі:
Голова Спостережної ради:
1) Єршов Євгеній Іванович, представник акціонера СП «ЮНІМАКС»,
Члени Спостережної ради:
2) Денісенкова Тетяна Петрівна, представник акціонера СП «ЮНІМАКС»,
3) Бокарюк Лариса Миколаївна, представник акціонера ТОВ «РОЛВЕН-

ДЕН СТАНДАРТ», 
4) Цюрупа Василь Іванович, незалежний член,
5) Забарна Елеонора Миколаївна, незалежний член.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 14.12.2017 року. 

Кворум зборів: 95,748% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання складу лічильної комісії позачергових Загальних зборів 

акціонерів АТ «Місто Банк».
2. Про обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АТ 

«Місто Банк».
3. Про збільшення статутного капіталу АТ «Місто Банк» шляхом приват-

ного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків.

4. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій АТ «Місто 
Банк» та переліку акціонерів, які є учасниками такого розміщення.

5. Про визначення уповноважених органів та уповноважених осіб АТ 
«Місто Банк» щодо прийняття рішень та вчинення необхідних дій, пов’язаних 
з приватним розміщенням акцій АТ «Місто Банк».

Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. 

Проведення загальних зборів ініційовано Спостережною Радою АТ «Міс-
то Банк».

Вирішено за результатами розгляду питань порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію АТ «Місто Банк» у складі: Балянська Ірина 

Володимирівна та Фучило Тетяна Володимирівна.
2. Обрати секретарем позачергових Загальних зборів АТ «Місто Банк» 

співробітника банку Сімонік Віру Олександрівну.
3. Збільшити статутний капітал Банку з 702 100 000,00 гривень до  

712 100 000,00 гривень за рахунок додаткових внесків у розмірі 10 000 000,00 
гривень шляхом приватного розміщення додаткових 10 000 000 штук простих 
іменних акцій АТ «Місто Банк» існуючої номінальної вартості 1,00 гривень. 

4.1. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Банку в кіль-
кості 10 000 000 штук номінальною вартістю 1,0 грн. кожна.

4.2. Визначити, що учасниками приватного розміщення акцій є особи, які 
є власниками простих іменних акцій АТ «Місто Банк» станом на дату прий-
няття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного роз-
міщення акцій.

4.3. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій Банку та пере-
лік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій Банку.

5.1. Визначити уповноваженими органами АТ «Місто Банк», яким нада-
ються повноваження з приватного розміщення акцій - Правління та Спосте-
режну раду АТ «Місто Банк».

5.1.1. Правлінню АТ «Місто Банк» надаються повноваження щодо:
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з 

першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на 
запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та ак-
ції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.
5.1.2. Спостережній раді АТ «Місто Банк» надаються повноваження щодо:
- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та 

другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі при-
ватного розміщення акцій

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження 

Правлінням АТ «Місто Банк» у встановлені законодавством строки результатів 
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення 
акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

5.2. Визначити Голову Правління АТ «Місто Банк» Демченка І.А. уповно-
важеною особою з приватного розміщення акцій, якій надаються повнова-
ження проводити дії щодо:

- забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на при-
дбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій.

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

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

СТВО «ЕПОС2011»
2. Код за ЄДРПОУ: 03058611
3. Місцезнаходження: 04050, м.Київ, вул. Глибочицька, 28 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 483-04-95
5. Електронна поштова адреса: spec@eposz.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://eposz.at.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
II. Текст повідомлення 

Черговими загальними зборами акціонерів емітента прийняте рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів: 

27.04.2018 р. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
загальні збори акціонерів (Протокол №1/2018 від 27.04.2018 р.) .

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
Прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів, які 
можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати 

прийняття цього рішення.

Характер таких правочинів: правочини фінансово-господарського ха-
рактеру відповідно до статуту товариства.

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення, перевищує 25 відсотків вартості ак-
тивів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Гранична сукупна вартість правочинів: 10000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 1458 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 685,871 %.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1730.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 1730.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

1730.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0 .
III. Підпис 

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

2.
Генеральний директор Л. В. Малиновська 

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

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕПОС2011»
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Річна інформація емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Основні відомості про емітента
1.1 Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО -ВІННИЦЬКЕ МОСТОБУДІ-

ВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 4,
03449924, 21011, м. Вінниця, вул. Промислова, 3, (0432) 27-59-68.
1.2 Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-

ній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2018
1.3 Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію: 
1.4 Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми якою проведе-

ний аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА «ПОСЛУГИ АУДИТУ, 32258060»

2. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку якщо 
емітент - акціонерне товариство): 27.04.2013 р. відбулись річні загальні 
збори акціонерів (кворум %). Збори проводились за ініціативою наглядової 
ради товариства за наступним переліком питань, що розглядались на за-
гальних зборах:

2.1 Обрання лічильної комісії.
2.2 Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 

зборів.
2.3 Звіт голови правління про фінансово-господарської діяльності това-

риства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2.4 Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгля-

ду звіту.
2.5 Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту.
2.6 Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2017 рік.
2.7 Про розподіл прибутку/покриття збитку за 2017 рік.
2.8 Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
2.9 Затвердження кількісного складу наглядової ради та строку повно-

важень.
2.10 Вибори голови та членів наглядової ради.
2.11 Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) чле-

нами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
2.12 Про припинення повноважень голови та членів правління.
2.13 Затвердження кількісного складу правління та строку повнова-

жень.
2.14 Вибори голови та членів правління.
2.15 Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) чле-

нами правління, встановлення розміру їх винагороди. 
2.16 Про припинення повноважень ревізора. 
2.17 Вибори ревізора.
2.18 Затвердження умов цивільно-правового договору (контракту) з ре-

візором, встановлення розміру його винагороди.
2.19 Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору 

(контракту) з членами правління, наглядової ради та ревізором.
2.20 Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цьо-
го рішення.

Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Прове-
дення позачергових зборів не ініціювалось.

Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку ден-
ного були розглянуті та прийняті відповідні рішення.

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

4. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його і 
засновників. Приватне акціонерне товариство Вінницьке мостобудівельнє і 
управління №4 (надалі - ПрАТ ВМБУ-4 або Товариство) створено в процесі 
приватизації орендного підприємства «Укршляхмостобуд» та його і відо-
кремленого підрозділу «Вінницьке мособудівельнє управління №4» І згідно 
з рішенням організації орендарів «Укршляхмостобуд» (протокол І №2 від 
19.05.1994р.) та відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України І №57-93 
від 20.05.1993р. «Про приватизацію цілісних майнових комплексів та їхніх 
структурних підрозділів, зданих в оренду» та свідоцтва про власність П-329 
від 25.07.1994р.

Органами управління є: Загальні збори акціонерів, Правління, Нагля-
дова і рада та Ревізор. Посадові особи: Голова правління Ковтун Воло-
димир Петрович 1954 р. народ, вища освіта, стаж керівної роботи  
28 роки, попередня посада – заступник голови правління ПрАТ ВМБУ-
4;Член правління Мошківський Віталій Михайлович, 1964 р. народ. стаж 
керівної роботи 7 років, попередня посада механік ПрАТ ВМБУ-4 ;Член 
правління Дишлов Євгеній Іванович, 1959 р. народ., освіта вища, стаж 
керівної роботи 15 років, попередня посада - виконроб ВМБУ-4; Член 
правління Серко Павло Трохимович, 1962 р. народ., освіта вища, стаж 

керівної роботи 15 років, попередня посада - виконроб ВМБУ-4; Голова 
наглядової ради Бабенко Володимир Іванович, 1952 р. народ., освіта 
середня технічна, стаж керівної роботи 25 роки, попередня посада на-
чальник підсобного виробництва ВМБУ- 4; Член наглядової ради Ткачук 
Іван Андрійович, 1952 р. народ., освіта середня, загальний стаж роботи 
35 років, попередня посада водій ВМБУ-4; Член наглядової ради Мель-
ник Василь Анатолійович, 1963 р. народ. .освіта середня, загальний 
стаж роботи 34 років, попередня посада водій ВМБУ-4; Ревізор Наза-
ренко Лідія Володимирівна, 1958 р. народ., освіта середня технічна, 
стаж керівної роботи 33 років, попередня посада інженер ВМБУ-4. По-
садові особи товариства непогашеної судимості за посадові та корисли-
ві злочини не мають.

5. Інформація про цінні папери емітента. Акції прості іменні, дата реє-
страції емісії 02.09.2010, №76/02/1/10, свідоцтво видане Вінницьким те-
риторіальним управлінням ДКЦПФР, форма випуску бездокументарна, 
номінальна вартість 135,00 грн, кількість акцій 7658 шт, на загальну суму 
1033830 грн, код ЦП – UAUA4000088926. Обіг акцій товариства на вну-
трішньому та зовнішньому організаційно оформлених ринках цінних па-
перів не здійснювався. ЦП не були включені до лістингу/делістингу фон-
дових бірж.

6. Умовно-позитивний висновок щодо фінансової звітності. Аудит фі-
нансової звітності ПрАТ ВМБУ-4 за рік, що закінчується 31.12.2017 року 
проведено відповідно до договору № 05/04-2018 від 20.04.2018 р. Приват-
ним підприємством Аудиторською фірмою «Послуги аудиту», яка здійснює 
свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів 
аудиторської діяльності №3117, виданого Аудиторською палатою України 
26.12.2002р. (рішення №118) та продовженого рішенням АПУ від 
28.19.2017 р. №349/3 до 28.09.2022 р. «На 31 грудня 2017 року ми не спо-
стерігали за інвентаризацією запасів на суму 305 тис. грн. оскільки договір 
на проведення аудиту укладено пізніше дати проведення інвентаризації. 
Станом на 31 грудня 2017 р. на балансі товариства рахується дебіторська 
заборгованість, в тому числі за строками непогашення більше одного року, 
така заборгованість є сумнівною, відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська 
заборгованість» передбачається створення резерву. Товариством такий 
резерв не створено.

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в попередньому 
абзаці фінансова звітність що додається, відображає достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ «Вінницьке мостобудівельне 
управління №4» на 31 грудня 2017 р. та фінансові результати та грошові 
потоки за рік, що закінчився зазначеною датою відповідно до Національних 
положень (стандартів бухгалтерського обліку.

7. Дата розміщення повного тексту річної інформації: у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії та на власній сторінці (http://mbu4.pat.
ua/emitents/reports/year/2017) - 02.05.2018 року

8. Особа, що підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з законодавством: Голова правління 
ПрАТ ВМБУ-4 – Ковтун Володимир Петрович.
9. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 3096 4383
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

1796 2795

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 305 363
Сумарна дебіторська заборгованість 38 38
Грошові кошти та їх еквіваленти 395 18
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-1304,6 -1158

Власний капітал 1688 1688
Статутний капітал 1033,8 1033,8
Довгострокові зобов'язання - 337
Поточні зобов'язання 2707,8 3516
Чистий прибуток (збиток) -146,6 -
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 7658 7658
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках 
від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ПрАТ ВМБУ-4  В. П. КОВТУН,

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
-ВІННИЦЬКЕ МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 4



№82, 30 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

263

 Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД 
ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ», 00235878, 
65033 Одеська область Малиновський район 
м. Одеса вулиця Желябова, будинок 4, 
(0482)342-486 (0482) 340-372

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

30.04.2018

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

www.ozpk.pat.ua

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

Фiрма "Трансаудит" у виглядi товариства з 
обмеженою вiдповiдальнiстю, 23865010

5. Інформація про за-
гальні збори (розділ 
заповнюється у ви-
падку, якщо емітент - 
акціонерне товари-
ство)

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
27.04.2017р.
На загальних зборах розглядалися наступні 
питання:1.Обрання голови та членів лічиль-
ної комісії, прийняття рішення про припинен-
ня їх повноважень. 2. Затвердження порядку 
та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування на зборах. 3. Обрання голови та се-
кретаря зборів, прийняття рішень з питань 
порядку проведення зборів. 4. Розгляд звіту 
генерального директора за 2016 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту 
генерального директора. 5. Розгляд звіту ре-
візійної комісії Товариства за 2016 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту 
ревізійної комісії. 6. Розгляд звіту наглядової 
ради Товариства за 2016 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту наглядо-
вої ради. 7. Затвердження річного звіту Това-
риства за 2016 рік. Затвердження порядку 
покриття збитків Товариства за 2016 рік.  
8. Прийняття рішення про припинення повно-
важень членів наглядової ради Товариства.  
9. Обрання членів наглядової ради. 10. За-
твердження умов цивільно-правових догово-
рів, що укладатимуться з членами наглядової 
ради, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на під-
писання цивільно-правових договорів з чле-
нами наглядової ради. 11. Прийняття рішення 
про попереднє схвалення значних правочи-
нів, які можуть вчинятися Товариством про-
тягом року з дати прийняття рішення, із зазна-
ченням характеру правочинів та їх граничної 
сукупної вартості. На загальних зборах не 
надходило пропозицій до переліку питань до 
порядку денного. Результат розгляду порядку 
денного: 1.Обрано голову та членів лічильної 
комісії: Гавинський О.О.-голова лічильної ко-
місії, члени лічильної комісії: Андрієнко В.Ф., 
Тандуро Н.В., Христич О.В., Шнюкова О.С. При-
пинено повноваження членів лічильної комі-
сії по закінченню чергових

загальних зборів. 2. Затверджено порядок та спо-
соб засвідчення бюлетенів для голосування на 
зборах. 3. Обрано голову зборів – Голованов К.Ю. 
та секретаря зборів – Кривошеєва Н.Г., прийнято 
рішення з питання порядку проведення зборів. 
4.Затверджено звіт генерального директора за 
2016 рік. 5. Затверджено звіт ревізійної комісії То-
вариства за 2016 рік. 6. Затверджено звіт нагля-
дової ради Товариства за 2016 рік. 7. Затвердже-
но річний звіт Товариства за 2016 рік. 
Затвердження порядку покриття збитків Товари-
ства за 2016 рік за рахунок прибутку майбутніх 
періодів. 8. Припинено повноваження членів на-
глядової ради Товариства. 9. Обрано членів на-
глядової ради: Голованов К.Ю., Калайда Д.О., 
Бойко Т.А., Кривошеєва Н.Г., Белодумова З.С..  
10. Затверджено умови цивільно-правових дого-
ворів, що укладатимуться з членами наглядової 
ради, встановлено, що члени наглядової ради 
Товариства виконують свої обов’язки на безо-
платній основі. Доручено генеральному дирек-
тору Голованову Ю.М. підписання цивільно-
правових договорів з членами наглядової ради. 
11. Прийнято рішення: попередньо схвалити 
укладення значних правочинів, які будуть повя-
зані з господарською діяльністю Товариства 
згідно із статутом;надання фінансової допомоги, 
позик, застав, порук, гарантій, в тому числі за 
третіх осіб; отримання фінансової допомого або 
позик, що вчинятимуться Товариством протягом 
не більше як одного року з дати прийняття цього 
рішення, за якими ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом кожного такого правочи-
ну, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 від-
сотків або становить 50 і більше відсотків вар-
тості активів Товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства. Сукупна 
вартість правочинів не повинна перевищувати 
20 000 тис. грн. Надати повноваження генераль-
ному директору Товариства Голованову Ю.М. 
протягом одного року з дати проведення цих за-
гальних зборів приймати рішення щодо вчинен-
ня попередньо схвалених цими зборами право-
чинів, визначати їх умови, здійснювати від імені 
Товариства всі необхідні дії щодо вчинення зна-
чних правочинів, які попередньо схвалені цими 
зборами, за умови отримання попереднього до-
зволу наглядової ради на вчинення такого пра-
вочину.

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

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

ства (тис. грн.)
Найменування показника  період

звітний попередній
Усього активів  12690  12879
Основні засоби (за залишковою вартістю)  3762  4922
у т.ч. інвестиційна нерухомість (за залишковою 
вартістю)

 80  209

Довгострокові фінансові інвестиції  43  43
Запаси  6646  7007
Сумарна дебіторська забогованість  1708  54
Грошові кошти та їх еквіваленти  531  853
Власний капітал  12490  12564
Статутний капітал  2246  2246
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  9641  9715
Довгострокові зобов’язання та забезпечення  0  0
Поточні зобов’язання та забезпечення  200  315
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,00824 -0,01547000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію

-0,00824 -0,01547000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8984785  8984785
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

 0  0

у відсотках від 
статутного капіталу

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

 0  0

Генеральний директор  Голованов Юрій Миколайович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «АВТОТРАНСПОРТНИК»
2. Код за ЄДРПОУ 20572715
3. Місцезнаходження 08500 м. Фастiв вул.Транспортна,2
4. Міжміський код, телефон та факс 0456566604, 0456566604
5. Електронна поштова адреса avtotransportnik@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

II. Текст повідомлення
27.04.2018 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНИК» прийнято рішен-
ня про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

1. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, які можуть 
укладатись у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з 
дати прийняття цього рішення: договорів купівлі-продажу транспортних за-
собів та їх складових, будівельних матеріалів, поставки, підряду, експедиру-
вання, перевезення, надання послуг по ремонту та переустаткуванню тран-
спортних засобів, спеціальне зберігання, договорів (контрактів, угод) під час 
участі в тендерах, предметом яких є постачання (купівля-продаж) транспорт-
них засобів та їх складових, надання послуг по ремонту та переустаткуван-
ню транспортних засобів, відступлення права вимоги боргу, переведення 
боргу, внесення інвестицій, залік зустрічних однорідних вимог, надання по-
руки, проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості, прощення 
боргу, надання та отримання поворотної фінансової допомоги, отримання 
кредитів, передача майна Товариства у заставу (іпотеку), отримання позик, 
розміщення грошових коштів на депозитних рахунках (договори банківського 
вкладу (депозиту)), отримання банківської або фінансової гарантії, договору 
застави майнових прав/Іпотечного договору/договору застави товарів в обо-
роті та інше; депозитного договору; інших договорів, пов'язаних з договором 
про надання банківської гарантії, з самостійним визначенням істотних умов 
цих договорів та/або документів; додаткових угод/договорів до договору про 
надання банківської гарантії та/або договору застави майнових прав та/або 
пов’язаних договорів, що можуть бути укладені в майбутньому, після підпи-
сання договору про надання банківської гарантії, договору застави майнових 
прав та/або пов’язаних договорів.

Гранична сукупність вартість правочинів: гранична сукупна вартість 
за кожним видом правочинів не більше 15 000 000,00 грн. (п’ятнадцять 
мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначено-
го за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кож-
ного правочину.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 16 072 000,00 грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 93,33%.

Станом на 23 квітня 2018р. (дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосуючих 

акцій становить 138 236 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах, становить: 138 179 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 

138 179 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий-
няття рішення 0 шт.

2. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характе-
ру: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, які 
можуть укладатись у ході поточної господарської діяльності протягом одно-
го року з дати прийняття цього рішення при обов’язковому попередньому 
погодженні Наглядовою Радою: договорів купівлі-продажу транспортних 
засобів та їх складових, будівельних матеріалів, поставки, підряду, експе-
дирування, перевезення, надання послуг по ремонту та переустаткуванню 
транспортних засобів, спеціальне зберігання, договорів (контрактів, угод) 
під час участі в тендерах, предметом яких є постачання (купівля-продаж) 
транспортних засобів та їх складових, надання послуг по ремонту та пере-
устаткуванню транспортних засобів, відступлення права вимоги боргу, пе-
реведення боргу, внесення інвестицій, залік зустрічних однорідних вимог, 
надання поруки, проведення взаєморозрахунків з погашення заборгова-
ності, прощення боргу, надання та отримання поворотної фінансової допо-
моги, отримання кредитів, передача майна Товариства у заставу (іпотеку), 
отримання позик, розміщення грошових коштів на депозитних рахунках 
(договори банківського вкладу (депозиту)), отримання банківської або фі-
нансової гарантії, договору застави майнових прав/Іпотечного договору/
договору застави товарів в обороті та інше; депозитного договору; інших 
договорів, пов'язаних з договором про надання банківської гарантії, з само-
стійним визначенням істотних умов цих договорів та/або документів; до-
даткових угод/договорів до договору про надання банківської гарантії та/
або договору застави майнових прав та/або пов’язаних договорів, що мо-
жуть бути укладені в майбутньому, після підписання договору про надання 
банківської гарантії, договору застави майнових прав та/або пов’язаних до-
говорів.

Гранична сукупність вартість правочинів: гранична сукупна вартість 
за кожним видом правочинів не більше 800 000 000,00 грн. (вісімсот міль-
йонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за 
офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного 
правочину.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 16 072 000, грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 4 977,6008%.

Станом на 23 квітня 2018р. (дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосуючих 
акцій становить 138 236 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах, становить: 138 179 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
138 179 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-
шення 0 шт.

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

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

Голова Правління Поровай Володимир Вікторович підпис, м. п. 
27.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНИК»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному друковано-

му виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХА-
НІЗОВАНА КОЛОНА №1», 03579012, 65055, м. Одеса, вул. Хутор-
ська,  буд. 68

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії – 27.04.2018

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

03579012.sc-ua.com
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 

фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: ТОВ «АФ «БРІК», 3386551

5. Інформація про загальні збори (зазначається інформація про прове-

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

6. Інформація про дивіденди (інформація про дивіденди заповнюється 
у разі прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами звітного 
періоду, а саме зазначається інформація про суму нарахованих дивідендів 
(грн), суму виплачених/перерахованих дивідендів (грн), дату складення пе-
реліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. У разі якщо за ре-
зультатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивіден-
дів не приймалось, про це також зазначається): Дивіденди не 
нараховувались та не виплачувались.

Т.в.о. Голови Правління  С.М. Парелюлько

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №1»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

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

2. Код за ЄДРПОУ 20572715
3. Місцезнаходження 08500 м. Фастiв вул.Транспортна,2
4. Міжміський код, телефон та факс 0456566604, 0456566604
5. Електронна поштова адреса avtotransportnik@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
27 квітня 2018 р. річними загальними зборами Приватного акціонерного 

товариства «АВТОТРАНСПОРТНИК» прийнято рішення про зміну складу 
посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження голови Наглядової ради Затхея Валенти-
на Михайловича (п-т СК №373974 виданий Васильківським МВ ГУ МВС 
України в Київській області 14.12.1996р.) за рішенням загальних зборів. Во-
лодіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 81,9376%  
(1 890 280,00 грн.). Обіймав дану посаду з 29.04.2015р.; непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Затхей Світлани 
Михайлівни (п-т СК №235999 виданий Фастівським МРВ ГУ МВС України в 
Київській області 06.06.1996р.) за рішенням загальних зборів. Володіє 
часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,01881% (434,00 грн.). 
Обіймала дану посаду з 29.04.2015р.; непогашених судимостей за корис-
ливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Коршака Максима 
Борисовича (п-т СМ 566906 виданий Фастівським РВ Управління ДМС 

України в Київській області 18.09.2003р.) за рішенням загальних зборів. Во-
лодіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,01274% (294,00 
грн.). Обіймав дану посаду з 29.04.2015р.; непогашених судимостей за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду голови Наглядової ради Затхея Валентина Михай-
ловича (п-т СК №373974 виданий Васильківським МВ ГУ МВС України в 
Київській області 14.12.1996р.) за рішенням загальних зборів. Голова На-
глядової ради є акціонером. Володіє часткою у статутному капіталі емі-
тента у розмірі 81,9376% (1 890 280,00 грн.). Особу обрано строком на  
3 роки. Протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: Голова 
Наглядової ради ПрАТ «Автотранспортник», генеральний директор ТОВ 
ТД «Камаз»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Затхей Світлану Михайлівну 
(п-т СК №235999 виданий Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській 
області 06.06.1996р.) за рішенням загальних зборів. Член Наглядової ради 
є акціонером. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 
0,01881% (434,00 грн.). Особу обрано строком на 3 роки. Протягом остан-
ніх п’яти років обіймав наступні посади: Член Наглядової ради ПрАТ «Авто-
транспортник», директор ТОВ «Катекс»; непогашених судимостей за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Коршака Максима Бори-
совича (п-т СМ 566906 виданий Фастівським РВ Управління ДМС України 
в Київській області 18.09.2003р.) за рішенням загальних зборів. Член 
Наглядової ради є акціонером. Володіє часткою у статутному капіталі 
емітента у розмірі 0,01274% (294,00 грн.). Особу обрано строком на  
3 роки. Протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: Член На-
глядової ради ПрАТ «Автотранспортник», комірник ПрАТ «Автотран-
спортник»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має.

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

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

Голова Правління Поровай Володимир Вікторович підпис, м. п. 
27.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОТРАНСПОРТНИК»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «КIРОВОГРАД-АВТО»
2. Код за ЄДРПОУ 03120392
3. Місцезнаходження 25011, м. Кропивницький , вул. Гене-

рала Родимцева,123
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0522)-22-86-67 (0522)-22-86-67

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

http://kirovograd-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
розміщення цінних паперів на суму, 
що перевищує 10 відсотків статутного 
капіталу

II. Текст повідомлення
26.04.2018р. єдиним акцiонером ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «КIРОВОГРАД-АВТО» (далi - Товариство) прийнято рiшення про 
збiльшення статутного капiталу Товариства на 3 920 000,00 грн. (три 
мiльйони дев’ятсот двадцять тисяч гривень 00 копiйок) шляхом приватного 
розмiщення 560 000 шт. (п’ятсот шiстдесят тисяч штук) простих iменних 
акцiй Товариства iснуючої номiнальної вартостi, а саме 7,00 грн. (сiм гри-
вень 00 копiйок) за акцiю, за рахунок додаткових внескiв..

Загальна кiлькiсть акцiй, що пропонується до розмiщення – 560 000 шт. 
(п’ятсот шiстдесят тисяч штук) простих iменних акцiй.

Номiнальна вартiсть однiєї акцiї – 7,00 грн.
Цiна розмiщення однiєї акцiї, визначена (затверджена) рiшенням єдиного 

акцiонера (рiшення №1 вiд 26.04.2018 р.) у розмiрi 7,00 грн., що дорiвнює 
номiнальнiй вартостi та є вищою за ринкову вартiсть, визначену вiдповiдно до 

вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та затверджену рiшенням 
Наглядової Ради Товариства (протокол №05/04/2018-1 вiд 05.04.2018 р.).

Розмiщення акцiй не призведе до змiни власника значного пакета акцiй 
емiтента, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже 
володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй, а саме єдиного 
акцiонера Товариства - АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ», 
яке до розмiщення володiє акцiями Товариства в кiлькостi – 2 959 866 шт., 
що становить 100% у статутному капiталi.

Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi акцiй, на яку вони 
розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Товариства на дату прий-
няття рiшення – 18,9198 %.

Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi акцiй Товариства, якi 
знаходяться в обiгу до розмiру статутного капiталу Товариства на дату 
прийняття рiшення - 100%.

Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в акцiї, що розмiщуються 
- обсяг прав iнвесторiв визначений Статутом та законодавством України.

Спосiб оплати акцiй - оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими 
внесками в нацiональнiй валютi (гривнi).

Мета розмiщення акцiй, напрями використання отриманих коштiв - усi 
залученi вiд розмiщення акцiй кошти будуть використанi для поповнення то-
варних запасiв Товариства, а саме 100 % фiнансових ресурсiв, залучених вiд 
розмiщення акцiй, будуть направленi на придбання товарних автомобiлiв.

Конвертацiя цiнних паперiв, щодо яких прийнято рiшення про 
розмiщення, не передбачена.

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї - Товариство 
зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення акцiй, 
для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi.

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 Скриник С.М.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КIРОВОГРАД-АВТО»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОІНВЕСТБУД»
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«ЕнергоІнвестБуд»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 30100, Україна, Хмельницька, м.Неті-

шин, в.Ринкова, б.5
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34786586
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (03842) 3-21-05, 9-13-05

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: 
16721020000000287

1.7. Дата державної реєстрації: 22.01.2007р.
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: іd719.smіda.gov.ua
1.9 Аудит проведено - ПП «Аудиторська фiрми «Iнсайт». Код за ЄДРПОУ 

33278507.

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

№ 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 1250,0 5097,7 24,5
Зміст інформації
26.04.2018р. рішенням №7 річних загальних зборів акціонерів прийнято попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися правлінням 
Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності, на сукупну вартість 1250 тис.грн.; Зобов’язати правління Товариства попередньо погоджувати вчинювані ним значні 
правочини з Наглядовою радою у разі, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності.

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
№ з/п Дата вчинення 

дії
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати 

дивідендів
Спосіб виплати дивідендів

1 2 3 4 5
1. 26.04.2018р. 21600,00 до 30.10.2018р. переказ

коштів акціонерним товариством на грошові рахунки 
отримувачів

Зміст інформації
дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів - 26.04.2018р., рішення загальних зборів акціонерів №6; 
дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів-26.04.2018р.; розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення 
загальних зборів-21600,00грн;строк виплати дивідендів -не більше шести місяців з дня прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів; 
спосіб виплати дивідендів- безпосередньо акціонерам; порядок виплати дивідендів- виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі пропорційно всім 
особам, що мають право на отримання дивідендів.

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
26.04.2018 призначено Голова правлiння Балачук Петро Костянтино-

вич
НА 248581

Нетiшинським МВ УМВС України в Хмельницькiй областi
0.150760

Зміст інформації:
Обраний на 3 роки до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 призначено Член правлiння, 

головний бухгалтер
Ничепорук Галина 

Михайлiвна
НА 602961

Нетiшинським МВ УМВС України в Хмельницькiй областi
0.150760

Зміст інформації:
Обраний на 3 роки до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 призначено Член правлiння, 

виконавчий директор
Величко Тетяна Миколаївна НВ 305154

Нетiшинським МВ УМВС України в Хмельницькiй обол.
0.037690

Зміст інформації:
Обраний на 3 роки до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 призначено Голова наглядової 

ради
Оцабрика Дмитро Павлович НА 696091

Нетiшинським МВ УМВС України в Хмельницькiй областi
0.150760

Зміст інформації:
Обраний на 3 роки до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 призначено Член наглядової ради Степанюк Олександр 

Володимирович
НА 167333

Нетiшинським МВ УМВС України в Хмельницькiй областi
0.150760

Зміст інформації:
Обраний на 3 роки до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 призначено Член наглядової ради Мацьков Iгор Вiкторович НА 601517

Нетiшинським МВ УМВС України в Хмельницькiй областi
0.037690

Зміст інформації:
Обраний на 3 роки до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 призначено Голова ревiзiйної 

комiсiї
Потопа Валерiй Омеляно-

вич
НА 359870

Нетiшинським МВ УМВС України в Хмельницькiй областi
0.037690

Зміст інформації:
Обраний на 3 роки до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 призначено Член ревiзiйної комiсiї Ткач Борис Андрiйович НВ 476848

Нетiшинським МВ УМВС України в Хмельницькiй областi
0.037690

Зміст інформації:
Обраний на 3 роки до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 призначено Член ревiзiйної комiсiї Кравчук Тетяна Кирилiвна НА 696907

Нетiшинським МВ УМВС України в Хмельницькiй областi
0
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Зміст інформації:
Обраний на 3 роки до переобрання. Непогашеної судимостi закорисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 звільнено Голова правлiння Балачук Петро Костянтино-

вич
НА 248581

Нетiшинським МВ УМВС України в Хмельницькiй областi
0.150760

Зміст інформації:
Перебував на посадi 3 роки.
26.04.2018 звільнено Член правлiння, 

головний бухгалтер
Ничепорук Галина 

Михайлiвна
НА 602961

Нетiшинським МВ УМВС України в Хмельницькiй областi
0.150760

Зміст інформації:
Перебував на посадi 3 роки.
26.04.2018 звільнено Член правлiння, 

виконавчий директор
Величко Тетяна Миколаївна НВ 305154

Нетiшинським МВ УМВС України в Хмельницькiй областi
0.037690

Зміст інформації:
Перебував на посадi 3 роки
26.04.2018 звільнено Голова наглядової 

ради
Оцабрика Дмитро Павлович НА 696091

Нетiшинським МВ УМВС України в Хмельницькiй областi
0.150760

Зміст інформації:
Перебував на посадi 3 роки.
26.04.2018 звільнено Член наглядової ради Степанюк Олександр 

Володимирович
НА 167333

Нетiшинським МВ УМВС України в Хмельницькiй областi
0.150760

Зміст інформації:
Перебував на посадi 3 роки.
26.04.2018 звільнено Член наглядової ради Мацьков Iгор Вiкторович НА 601517

Нетiшинським МВ УМВС України в Хмельницькiй областi
0.037690

Зміст інформації:
Перебував на посадi 3 роки.
26.04.2018 звільнено Голова ревiзiйної 

комiсiї
Потопа Валерiй Омеляно-

вич
НА 359870

Нетiшинським МВ УМВС України в Хмельницькiй областi
0.037690

Зміст інформації:
Перебував на посадi 3 роки.
26.04.2018 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Ткач Борис Андрiйович НВ 476848

Нетiшинським МВ УМВС України в Хмельницькiй 
областi

0.037690

Зміст інформації:
Перебував на посадi 3 роки.
26.04.2018 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Кравчук Тетяна Кирилiвна НА 696907

Нетiшинським МВ УМВС України в Хмельницькiй 
областi

0

Зміст інформації:
Перебував на посадi 3 роки.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КIРОВОГРАД-
АВТО»

2. Код за ЄДРПОУ 03120392
3. Місцезнаходження 25011, м. Кропивницький , 

вул. Генерала Родимцева,123
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0522)-22-86-67 (0522)-22-86-67

5. Електронна поштова адреса secretar@kiravto.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://kirovograd-avto.ukravto.ua

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

II. Текст повідомлення
1) Дата прийняття єдиним акцiонером Товариства рiшення про попере-

днє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 26.04.2018р. Вiдомостi 
щодо правочинiв: характер правочинiв: кредитнi договори з фiнансовими 
установами, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 40 000 000,00 
грн. (сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, визначених Наглядо-
вою Радою Товариства; гранична сукупна вартiсть правочинiв: 40000 
тис. грн; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 22 615 тис. грн; спiввiдношення граничної сукупної вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 176,873756 %; загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй: 2 959 866; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах: 2 959 866; кiлькiсть голосуючих акцiй, що прого-
лосували «за» прийняття рiшення: 2 959 866; кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.

2) Дата прийняття єдиним акцiонером Товариства рiшення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 26.04.2018р. Вiдомостi 

щодо правочинiв: характер правочинiв: договори застави (iпотеки) з 
фiнансовими установами, у тому числi в якостi майнового поручителя за 
зобов’язаннями третiх осiб, з ринковою вартiстю майна, що передається в 
заставу (iпотеку), гранична сукупна вартiсть якого не перевищує  
200 000 000,00 грн. (двiстi мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, визна-
чених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартiсть 
правочинiв: 200000 тис. грн; вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 22 615 тис. грн; спiввiдношення граничної су-
купної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 884,36878 %; загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй: 2 959 866; кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах: 2 959 866; кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 2 959 866; кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0

3) Дата прийняття єдиним акцiонером Товариства рiшення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 26.04.2018р. Вiдомостi 
щодо правочинiв: характер правочинiв: договори надання/отримання 
фiнансової допомоги, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує  
100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, визначе-
них Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартiсть правочинiв: 
100000 тис. грн; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 22 615 тис. грн; спiввiдношення граничної сукупної 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 442,18439 %; загальна кiлькiсть голосую-
чих акцiй: 2 959 866; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах: 2 959 866; кiлькiсть голосуючих акцiй, що прого-
лосували «за» прийняття рiшення: 2 959 866; кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «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 Скриник С.М.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 27.04.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КIРОВОГРАД-АВТО»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "МАГІ-
СТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВО-
ДИ УКРАЇНИ», 41089111, 
вул. Івана Гонти, 3а, м. Київ, 04112,
(044) 389-77-71

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

29.04.2018.

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

https://mg.org.ua

4. Найменування, ідентифікацій-
ний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора–
фізичної особи- підприємця), 
якою проведений аудит 
фінансової звітності

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю 
«ГРАНД ТОРНТОН ЛЕГІС», 
34764976

5. Інформація про загальні збори. У відповідності до ст.49 Закону 
України «Про акціонерні товариства» рішення з питань, що належать до 
компетенції загальних зборів акціонерів, оформляються письмово у 
вигляді наказу єдиним акціонером товариства, яким є держава в особі 
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Протягом звітного 2017 року Міністерством енергетики та вугільної 
промисловості України.були видані наступні накази, які прирівнюються 
до рішень загальних зборів акціонерів товариства.
1) Наказ № 4-к/к від 17.01.2017. Про призначення виконуючого 
обов'язки голови правління ПАТ "МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ 
УКРАЇНИ". 
Ноздріна Валерія Миколайовича призначити з 19 січня 2017 року 
виконуючим обов'язки голови правління ПАТ "МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗО-
ПРОВОДИ УКРАЇНИ", за його згодою, на період до призначення 
керівника цього товариства у встановленому порядку.
2) Наказ № 449 від 30.06.2017. Про затвердження Положення про 
принципи формування наглядової ради ПАТ "МАГІСТРАЛЬНІ 
ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ". 
Затвердити Положення про принципи формування наглядової ради 
ПАТ "МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ".
3) Наказ № 671 від 24.10.2017. Про розміщення акцій ПАТ "МАГІ-
СТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ". 
Внести в додаток №1 до наказу Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України від 11 листопада 2016 року № 726 зміни та доповне-
ння, виклавши рішення про приватне розміщення акцій ПАТ  "МАГІСТРАЛЬ-
НІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ" в редакції, що додається.
4) Наказ № 695 від 13.11.2017. Про затвердження акта оцінки майна. 
Затвердити акт оцінки майна, що вноситься до статутного капіталу 
ПАТ "МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ".
5) Наказ № 734 від 05.12.2017. Про затвердження результатів 
приватного розміщення акцій ПАТ "МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ 
УКРАЇНИ". 
Затвердити результати приватного розміщення акцій ПАТ “МАГІСТРАЛЬ-
НІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ”.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"ЗАЛIЗНИЧНI ШЛЯХИ", код за 
ЄДРПОУ 22523595, 36011, Полтавська обл., 
м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 3,  
тел.: (0532) 56-92-03

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

27.04.2018

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

www.zsh.com.ua

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ 
УКРАЇНА", 20123093Волинська , 
43000, Луцьк, Словацького, 2 
0332788108,

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

02.05.2018р.

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

http://hotel-ukraine.at.ua/

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 
"ДОНЕЦЬККОКС"

2. Код за ЄДРПОУ 00191112
3. Місцезнаходження 87534, м. Марiуполь, пр. Нахiмова, буд. 

116, корпус А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(062) 387-32-30 (062) 387-32-30

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

https://00191112.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить: 10 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товариства (крім 
публічного акціонерного товариства); 5 і 
більше відсотків простих акцій публічного 
акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬККОКС» 

(надалi – Товариство або Емiтент) 25.04.2017 року отримано вiд Централь-
ного депозитарiю Публiчного акціонерного товариства «Нацiональний 
депозитарiй України» реєстр власників iменних цiнних паперiв Товариства 
станом на 20.04.2017 року, вiдповiдно до якого пакет Акцiонера ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» (код 00191129, мiсцезнаходження: вулиця Лев-
ченко, будинок 1, мiсто Марiуполь, 87504, Україна) став менше 10 вiдсоткiв 
простих акцій емiтента, а саме:

- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцій Товариства змен-
шився з 12,956% до 0%;

- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцій Това-
риства зменшився з 13.4044% до 0%.

ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬККОКС» 
(надалi – Товариство або Емiтент) 25.04.2017 року отримано вiд Цен-
трального депозитарiю Публiчного акціонерного товариства «Нацiональний 
депозитарiй України» реєстр власників iменних цiнних паперiв Товариства 
станом на 20.04.2017 року, вiдповiдно до якого пакет Акцiонера ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» 
(код 34093721, мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, 
ПРОСПЕКТ НАХIМОВА, будинок 116-А) збiльшився, але становить не 
менше 10 вiдсоткiв простих акцій емiтента, а саме::

- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцій Товариства 
збiльшився з 24.502346% до 37,458313%;

- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцій Това-
риства збiльшився з 25.3505% до 38.7549%.

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 Вергун М. I.
Лiквiдатор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIРЕУС 
БАНК МКБ", 20034231м. Київ , д/н, 04070, Київ, 
Iллiнська, 8 (044)4958888,

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

30.04.2018

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

www.piraeusbank.ua

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

ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК", 25642478  

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

Вид 
загаль-
них 
зборів*

чергові позачергові
X

Дата 
прове-
дення

24.04.2017

Кворум 
зборів**

99.99

Опис Перелiк питань, що розглядалися на 
загльних зборах:
1. Затвердження складу лiчильної 
комiсiї.
2. Затвердження регламенту Загальних 
зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради за 2016 
рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Правлiння за 2016 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2016 
рiк.
6. Затвердження звiту зовнiшнього 
аудитора за 2016 рiк.
7. Затвердження рiчного звiту та рiчних 
результатiв дiяльностi Банку за 2016 рiк. 
8. Розподiл прибутку i збиткiв Банку з 
урахуванням вимог, передбачених 
законом.
9. Про припинення повноважень членiв 
Наглядової Ради АТ «ПIРЕУС БАНК 
МКБ».
10. Про обрання членiв Наглядової 
Ради АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ».
11. Про обрання Голови Наглядової 
Ради АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ».
12. Затвердження умов договорiв, що 
укладатимуться з Головою та членами
Наглядової Ради АТ «ПIРЕУС БАНК 
МКБ», встановлення розмiру їх 
винагороди та
обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв з Головою та 
членами
Наглядової Ради. 
Особи, що подавали пропозицiї до 
перелiку питань порядку денного: 
пропозицiї не подавались.
Результати розгляду питань порядку 
денного:
1. Затверджено склад лiчильної комiсiї.

2. Затверджено регламент зборiв.
3. Затверджено звiт Наглядової ради 
за 2016 рiк.
4. Затверджено звiт Правлiння за 
2016 рiк.
5. Затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї 
за 2016 рiк.
6. Затверджено звiт зовнiшнього 
аудитора ПрАТ "Делойт енд Туш 
ЮСК" за 2016 рiк
7. Затверджено рiчну фiнансову 
звiтнiсть АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» за 
2016 рiк складену вiдповiдно до 
вимог Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi.
8. Затверджено фiнансовий 
результат Банку за 2016 рiк та 
визначено порядок розподiлу 
прибутку та покриття збиткiв.
9. З 24 квiтня 2017р. припинени 
повноваження членiв Наглядової 
Ради Банку, а саме: Яннiса 
Кiрiакопулоса – Голови Наглядової 
Ради; Iлiаса Мiлiс, Константiноса 
Пасхалiса, Агкопа Мардiкяна, 
Георгiоса Георгунтзоса – членiв 
Наглядової Ради Банку.
10. До складу Наглядової Ради 
Банку, з 24.04.2017 р. на строк до 
наступних рiчних зборiв акцiонерiв 
Банку, обранi:
1) Яннiс Кiрiакопулос;
2) Емiл Ангелов;
3) Iлiас Мiлiс;
4) Агкоп Мардiкян;
5) Георгiос Георгунтзос.
11. Обрано Головою Наглядової Ради 
Банку п. Яннiса Кiрiакопулоса.
12. Затверджени умови договорiв, що 
укладатимуться з Головою та 
членами Наглядової Ради, та 
встановлен розмiр їх винагороди на 
рiвнi визначеному у проектах 
договорiв.
12.2. Особою, уповноваженою на 
пiдписання вiд iменi Банку 
вiдповiдних договорiв обраний 
Голова Правлiння АТ «ПIРЕУС БАНК 
МКБ» Наумов С.В. 
Причини, чому загальнi збори не 
вiдбулися: збори вiдбулися.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка 
(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3061270 3328838
Грошові кошти та їх еквіваленти 598572 1259403
Кошти в інших банках 10508 10179
Кредити та заборгованість клієнтів 1786567 1072002
Усього зобов'язань 2519682 2813542
Кошти банків 673329 966955
Кошти клієнтів 1796940 1730407
Усього власного капіталу та частка 
меншості

541588 515296

Статутний капітал 2531347 2531347
Чистий прибуток/(збиток) 29849 3203
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0.12 0.01

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

0.12 0.01

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ПIРЕУС БАНК МКБ”
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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 
"Полтавський турбомеханiчний завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00110792
3. Місцезнаходження 36014, мiсто Полтава, вулиця 

Зiнькiвська, будинок 6
4. Міжміський код, телефон та факс (0532)51-14-25 (0532) 511-409
5. Електронна поштова адреса a.arhipenko@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://old.ptmz.com.ua

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

II. Текст повідомлення
26.04.2018 року, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв 

Приватного акцiонерного товариства «Полтавський турбомеханiчний за-
вод» (мiсцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Зiнькiвська, буд. 6, код 
ЄДРПОУ 00110792) (надалi - Товариство), вiдбулись наступнi змiни у складi 
посадових осiб Товариства:

- припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Татусько 
Андрiя Степановича. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку iз 
закiнченням термiну, на який її було обрано. Згоду на розкриття паспортних да-
них посадовою особою не надано. Посадова особа не володiє акцiями Товари-
ства. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини. Посадова особа перебувала на зазначенiй посадi з 26.04.2017 року.

- припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Кирик 
Григорiя Васильовича. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку 
iз закiнченням термiну, на який її було обрано. Згоду на розкриття паспорт-
них даних посадовою особою не надано. Посадова особа володiє 10 про-
стими iменними акцiями Товариства (0,000006% статутного капiталу Това-
риства номiнальною вартiстю 0,10 грн.). У посадової особи вiдсутня 
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа 
перебувала на зазначенiй посадi з 26.04.2017 року.

- припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Жаркова 
Павла Євгеновича. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку iз 
закiнченням термiну, на який її було обрано. Згоду на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Посадова особа не володiє акцiями 
Товариства. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на зазначенiй посадi з 
26.04.2017 року. Замiсть посадової особи, повноваження якої припинено, 
на цю посаду нiкого не обрано.

- припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Секуле-
ра Олександра Юхимовича. Повноваження посадової особи припинено у 
зв'язку iз закiнченням термiну, на який її було обрано. Згоду на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа не володiє 
акцiями Товариства. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на зазначенiй 
посадi з 26.04.2017 року. Замiсть посадової особи, повноваження якої при-
пинено, на цю посаду нiкого не обрано.

- припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Салюк 
Анатолiя Анатолiйовича. Повноваження посадової особи припинено у 
зв'язку iз закiнченням термiну, на який її було обрано. Згоду на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа володiє  
1 470 370 простими iменними акцiями Товариства (1% статутного капiталу 
Товариства номiнальною вартiстю 14 730,70 грн.). У посадової особи 
вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова 
особа перебувала на зазначенiй посадi з 26.04.2017 року.

- припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Коцюби 
Вiталiя Миколайовича. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку 
iз неможливiстю одного з Членiв Ревiзiйної комiсiї продовжувати виконання 
покладених функцiй. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано. Посадова особа не володiє акцiями Товариства. У посадо-
вої особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 
Посадова особа перебувала на зазначенiй посадi з 26.04.2016 року.

- припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Гудзенко 
Валентина Андрiйовича. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку iз 
неможливiстю одного з Членiв Ревiзiйної комiсiї продовжувати виконання по-
кладених функцiй. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Посадова особа не володiє акцiями Товариства. У посадової особи 
вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова 
особа перебувала на зазначенiй посадi з 26.04.2016 року.

- припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Цуман 
Ольги Миколаївни. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку iз 
неможливiстю одного з Членiв Ревiзiйної комiсiї продовжувати виконання 
покладених функцiй. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано. Посадова особа не володiє акцiями Товариства. У посадо-

вої особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 
Посадова особа перебувала на зазначенiй посадi з 26.04.2016 року.

- обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства Татусько Андрiя 
Степановича. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання ново-
го складу Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. У посадо-
вої особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 
Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова 
особа обiймала наступнi посади: директор дирекцiї проектного управлiння 
СУБП «Укртехносинтез» у формi ТОВ; генеральний директор Концерну 
«НIКМАС»; Голова наглядової ради Товариства, генеральний директор ТОВ 
«НIКМАС»; генеральний директор ТОВ «НIКМАС IНЖИНIРIНГ»; директор 
ТОВ «МIКЕМ». Посадова особа є представником акцiонера - ТОВ «НIКМАС 
IНЖИНIРIНГ» (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, код 
ЄДРПОУ 40720879, володiє 94,0182% статутного капiталу Товариства).

- обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства Кирик Григорiя Васи-
льовича. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання нового складу 
Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Посадова особа володiє 10 простими iменними акцiями Товариства 
(0.000006% статутного капiталу Товариства, номiнальною вартiстю 0,10 грн.). У 
посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова 
особа обiймала наступнi посади: президент Концерну «НIКМАС»; Член Наглядо-
вої ради Товариства. Посадова особа є акцiонером Товариства.

- обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства Дейнеку Андрiя 
Олександровича. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання 
нового складу Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надано. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. У 
посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв по-
садова особа обiймала наступнi посади: начальник вiддiлу перспективних 
розробок Товариства; технiчний керiвник технiчного вiддiлу енергозапчастин 
Товариства. Посадова особа є представником акцiонера - ТОВ «НIКМАС 
IНЖИНIРIНГ» (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, код 
ЄДРПОУ 40720879, володiє 94,0182% статутного капiталу Товариства).

- обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Коцюбу Вiталiя 
Миколайовича. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання 
нового складу Ревiзiйної комiсiї. Згоду на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. 
У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв 
посадова особа обiймала наступнi посади: начальник вiддiлу внутрiшнього 
аудиту Концерну «НIКМАС», Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства.

- обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Крутикова Дми-
тра Володимировича. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю об-
рання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Згоду на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано. Посадова особа акцiями Товариства не 
володiє. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останнiх 
п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: служба у податковiй 
мiлiцiї Головного управлiння мiндоходiв у Полтавськiй областi; головний 
спецiалiст служби безпеки СУБП «Укртехносинтез» ( у формi ТОВ); 
провiдний провесiонал управлiння безпеки ТОВ «НIКМАС IНЖИНIРIНГ»; на-
чальник вiддiлу управлiння безпеки Концерну «НIКМАС».

- обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Єременко Олену 
Олександрiвну. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання 
нового складу Ревiзiйної комiсiї. Згоду на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. 
У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв 
посадова особа обiймала наступнi посади: контролер-ревiзор Контрольно-
ревiзiйного управлiння у Полтавськiй областi; спецiалiст вiддiлу фiнансово-
економiчної безпеки СУБП «Укртехносинтез» ( у формi ТОВ); професiонал з 
фiнансово-економiчної безпеки ТОВ «НIКМАС IНЖИНIРIНГ»; провiдний 
професiонал з фiнансово-економiчної безпеки Концерну «НIКМАС».

26.04.2018 року, на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства, 
вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:

- обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства Татусько Андрiя 
Степановича. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання Голо-
ви Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. У посадової осо-
би вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадо-
ву особу обрано на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа 
обiймала наступнi посади: директор дирекцiї проектного управлiння СУБП 
«Укртехносинтез» у формi ТОВ; генеральний директор Концерну «НIКМАС»; 
Голова наглядової ради Товариства, генеральний директор ТОВ «НIКМАС»; 
генеральний директор ТОВ «НIКМАС IНЖИНIРIНГ»; директор ТОВ «МIКЕМ». 
Посадова особа є представником акцiонера - ТОВ «НIКМАС IНЖИНIРIНГ» 
(мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, код ЄДРПОУ 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД”
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40720879, володiє 94,0182% статутного капiталу Товариства).
26.04.2018 року, на пiдставi рiшення Ревiзiйної комiсiї Товариства, 

вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:
- обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Коцюбу Вiталiя 

Миколайовича. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання 
Голови Ревiзiйної комiсiї. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. У по-
садової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв по-
садова особа обiймала наступнi посади: начальник вiддiлу внутрiшнього 

аудиту Концерну «НIКМАС», Голова Ревiзiйної комiсiї 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 Кассай Дмитро Iванович
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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 00191827
3. Місцезнаходження 87534, м. Марiуполь, ПРОСПЕКТ 

НАХIМОВА, будинок 116-А
4. Міжміський код, телефон 
та факс

06253 51032 06253 51032

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

http://kru.metinvestholding.com

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить: 10 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товариства (крім 
публічного акціонерного товариства); 5 і 
більше відсотків простих акцій публічного 
акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ 

РУ» (надалi – Товариство або Емiтент) 26 квiтня 2018 р. отримано 
iнформацiю, вiдповiдно до якої пакет Акцiонера Метiнвест Б.В. (Metinvest 

B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697, мiсцезнаходження: Nassaulaan, 
буд.2А, 2514JS, ’s-Gravenhage, the Netherlands) становить 10 i більше від-
сотків простих акцій емiтента, а саме:

- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцій Товариства 
збiльшився з 0% до 99,667573%;

Iнформацiя про змiну розмiру частки акцiонера в загальнiй кiлькостi го-
лосуючих акцій Товариства вiдсутня.

ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ 
РУ» (надалi – Товариство або Емiтент) 26 квiтня 2018 р. отримано 
iнформацiю, вiдповiдно до якої пакет Акцiонера ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧ-СТАЛЬ» (код 24815801, мiсцезнаходження: вулиця 
Семашко, будинок 18, м. Марiуполь, Донецька область, 87504, Україна) 
став менше 10 вiдсоткiв простих акцій емiтента, а саме:

- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцій Товариства змен-
шився з 99,667573% до 0%;

Iнформацiя про змiну розмiру частки акцiонера в загальнiй кiлькостi го-
лосуючих акцій Товариства вiдсутня.

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 Кононов В. В.
в. о. Генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ”

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

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

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

СТВО ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ».
2. Код за єДРПОУ: 14308533. 
3. Місцезнаходження: 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 18.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 468 88 56, (044) 537 25 20.
5. Електронна поштова адреса: darya.bardabush@loreto.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://kpm.in.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Річними загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» (далі по тексту – Товариство та/або 
ПрАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ») 26 квітня 2018 року (протокол річних за-
гальних зборів ПрАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» № б/н від 26 квітня 2018 
року) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, 
а саме:

Достроково припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї - Непо-
мнящого Максима Євгеновича. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Припинено повноваження у зв’язку із зміною складу Реві-
зійної комісії. Особа не володiє часткою/акціями у статутному капiталi 
Товариства. Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини осо-
ба немає. Посадова особа Товариства перебувала на посаді з 21 квітня 
2017 року.

Достроково припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї - Брильян 
Оксани Геннадiївни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Припинено повноваження у зв’язку із зміною складу Ревізійної комісії. 
Особа не володiє часткою/акціями у статутному капiталi Товариства. Непо-
гашеної судимості за корисливi та посадовi злочини особа немає. Посадо-
ва особа Товариства перебувала на посаді з 21 квітня 2017 року.

Обрано члена Ревiзiйної комiсiї - Брильян Оксана Геннадiївна. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не володiє часткою/

акціями у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимості за 
корисливi та посадовi злочини особа немає. Обрання вiдбулось в зв'язку з 
припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Посади, 
які обіймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з серпня 2012 року і по 
даний час генеральний директор ТОВ «ЛОРЕТО ГРУП». Особу обрано 
строком на 3 роки.

Обрано члена Ревiзiйної комiсiї - Непомнящий Максим Євгенович. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не володiє 
часткою/акціями у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимос-
ті за корисливi та посадовi злочини особа немає. Обрання вiдбулось в 
зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комі-
сії. Посади, які обіймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з липня 
2013 року і по даний час фінансовий директор ТОВ «ЛОРЕТО ГРУП»; з 
лютого 2012 року по липень 2013 року фiнансовий директор ТОВ «Веда – 
Iнжинiрiнг». Особу обрано строком на 3 роки. На засiданнi членів Ревізій-
ної комісії, яке вiдбулось 26 квітня 2018 року (протокол № б/н від 
26.04.2018 року) Непомнящого Максима Євгеновича обрано головою Ре-
візійної комісії.

Обрано члена Ревiзiйної комiсiї – Коліушко Вікторія Вікторіна. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не володiє часткою/
акціями у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимості за 
корисливi та посадовi злочини особа немає. Обрання вiдбулось в зв'язку з 
припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Посади, 
які обіймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з вересня 2015 року і по 
даний час головний бухгалтер ТОВ «ЛОРЕТО ГРУП», з липня 2015 року по 
серпень 2015 року головний бухгалтер ТОВ «ПЛАЗМА ЛЮКС», з квітня 
2015 року по червень 2015 року головний бухгалтер ТОВ «Інформконсалт-
сервіс», з січня 2013 року по березень 2015 року головний бухгалтер ТОВ 
«Плазма люкс». Особу обрано строком на 3 роки.

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

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

2. Директор _________ 
(підпис)

Анфіса Геннадіївна Білокурова 
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018р. 
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КИЇВ-
ПРОЕКТ"

2. Код за ЄДРПОУ 04012780
3. Місцезнаходження 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмель-

ницького, буд. 16 - 22
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044-234-05-20 044-234-0520

5. Електронна поштова адреса at@kyivproekt.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.kyivproekt.com

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київ-

проект» вiд 26.04.2018р. (протокол №35):
Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Свириди 

Олесi Миколаївни на пiдставi ч.1 ст.53 ЗУ «Про акцiонернi Товариства». 
Розмiр пакету акцiй становить - 0%. У перiод з 19.04.2017 р. - 26.04.2018 р. 
перебувала на посадi Члена Наглядової ради ПАТ «Київ проект», з 
10.08.2017р. виконувала функцiї Голови Наглядової ради. Судимостi або 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано

Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київ-
проект» вiд 26.04.2018р. (протокол №35):

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Самойлен-
ка Олексiя Вiкторовича на пiдставi ч.1 ст.53 ЗУ «Про акцiонернi Товариства». 
Розмiр пакету акцiй становить - 0%. У перiод з 19.04.2017 р. - 26.04.2018 р. 
перебував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ «Київ проект». Судимостi або 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київ-

проект» вiд 26.04.2018р. (протокол №35):
Припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Картака 

Володимира Васильовича на пiдставi ч.1 ст.53 ЗУ «Про акцiонернi Товари-
ства». Розмiр пакету акцiй становить - 0%. У перiод з 19.04.2017 р. - 
26.04.2018 р. перебував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ «Київ-
проект». Судимостi або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київ-

проект» вiд 26.04.2018р. (протокол №35):
Припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Бойчен-

ка Iгоря Анатолiйовича пiдставi ч.1 ст.53 ЗУ «Про акцiонернi Товариства». 
Розмiр пакету акцiй становить - 0%. У перiод з 19.04.2017 р. - 26.04.2018 р. 
перебував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ «Київ проект». Судимостi 
або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київ-

проект» вiд 26.04.2018р.(протокол №35):
Обрано Членом Наглядової ради Товариства Свириду Олесю Миколаївну. 
Представник акцiонера –юридичної особи «ТРЕЙЛОРI ВЕЧЕРЗ 

ЛIМIТЕД» (розмiр пакету акцiй 5 766 143 штук простих iменних акцiй Това-
риства).

Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком до 
наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.

Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Розмiр пакету 
акцiй становить - 0%. У перiод з 2012 року - ТОВ «Арлес Ком» - директор; з 
2012 - 2013 р.р. - ТОВ «Зiнiфiс» - директор; 2013р. - сьогоднi - ТОВ «Iмпульс 
Рiелтi» - директор. Судимостi або непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київ-

проект» вiд 26.04.2018р.(протокол №35):
Обрано Членом Наглядової ради Товариства Малишко Ольгу 

Володимирiвна.
Представник акцiонера –юридичної особи «ТРЕЙЛОРI ВЕЧЕРЗ 

ЛIМIТЕД» (розмiр пакету акцiй 5 766 143 штук простих iменних акцiй Това-
риства).

Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком до 
наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.

Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Розмiр пакету 
акцiй становить - 0%. У перiод з 2012 - 2015 р.р. - ТОВ «Українська 

архiтектурна спiлка» - начальник кошторисно - договiрного вiддiлу; 2016 р.  - 
сьогоднi - ТОВ «Спецстройстандарт» - начальник кошторисно - договiрного 
вiддiлу. Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком 
згiдно зi статутом Товариства. Судимостi або непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київ-

проект» вiд 26.04.2018р.(протокол №35):
Обрано Членом Наглядової ради Товариства Худолiй Анну Валерiївну.
Представник акцiонера –юридичної особи «ТРЕЙЛОРI ВЕЧЕРЗ 

ЛIМIТЕД» (розмiр пакету акцiй 5 766 143 штук простих iменних акцiй Това-
риства).

Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком до 
наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.

Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Розмiр пакету 
акцiй становить - 0%. У перiод з 2011 - 2014 р.р. - головний спецiалiст 
вiддiлу мисливського господарства та полювання Управлiння мисливського 
господарства «Державного агенства лiсових ресурсiв України»; з 
02.06.2015 р. - 30.10.2015 р. - головний спецiалiст юридичного вiддiлу апа-
рату Вишгородської райдержадмiнiстрацiї на час вiдсутностi основного 
працiвника; з 16.06.2017 р. - сьогоднi - заступник директора ПАТ «Київ-
проект». Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради стро-
ком згiдно зi статутом Товариства. Судимостi або непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київ-

проект» вiд 26.04.2018р.(протокол №35):
Обрано Членом Наглядової ради Товариства Приймак Свiтлану 

Василiвну. 
Представник акцiонера –юридичної особи «ТРЕЙЛОРI ВЕЧЕРЗ 

ЛIМIТЕД» (розмiр пакету акцiй 5 766 143 штук простих iменних акцiй) Това-
риства.

Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком до 
наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.

Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Розмiр пакету 
акцiй становить - 0%. У перiод з 16.11.2010 - 30.09.2014 р.р. - помiчник - 
референт Голови Наглядової ради ПАТ «Київ проект»; з 01.10.2014 р. - 
30.12.2014 р. - провiдний спецiалiст загального вiддiлу ПАТ «Київ проект»; з 
31.12.2014 р. - 14.01.2015 р. - начальник загального вiддiлу ПАТ «Київ-
проект»; з 15.01.2015 р. - сьогоднi - начальник вiддiлу кадрiв ПАТ «Київ-
проект». Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради стро-
ком згiдно зi статутом Товариства. Судимостi або непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київ-

проект» вiд 26.04.2018р.(протокол №35):
Обрано Членом Наглядової ради Товариства Турчiнова Сергiя 

Вiкторовича. 
Представник акцiонера –юридичної особи «ТРЕЙЛОРI ВЕЧЕРЗ 

ЛIМIТЕД» (розмiр пакету акцiй 5 766 143 штук простих iменних акцiй Това-
риства).

Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком до 
наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.

Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Розмiр пакету 
акцiй становить - 0%. У перiод з 12.04.2010 - 16.03.2011 р.р. - TOB «Юри-
дична компанiя «Юрресурс» – директор; з 01.04.2011 - 05.07.2013 р.р. – 
ТОВ «Виробничо-комерцiйне пiдприємство «СКБ» - заступник директора з 
правових питань; з 2011 – грудень 2017 – адвокат-самозайнята особа; Гру-
день 2017 – сьогоднi - Адвокатське об’єднання «Турчiнов i партнери» - ке-
руючий партнер. Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової 
ради строком згiдно зi статутом Товариства. Судимостi або непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 26.04.2018 р. 

обрано Головою Наглядової ради ПАТ «Київ проект» Члена Наглядової 
ради Товариства Свириду Олесю Миколаiвну з 26.04.2018 р. вiдповiдно до 
п. 10.7 Статуту Товариства та п. 6.9 Положення «Про Наглядову раду Това-
риства» строком згiдно зi статутом. Розмiр пакету акцiй становить - 0%. У 
перiод з 2012 року - ТОВ «Арлес Ком» - директор; з 2012 - 2013 р.р. - ТОВ 
«Зiнiфiс» - директор; 2013р. - сьогоднi - ТОВ «Iмпульс Рiелтi» - директор; 
26.04.2018 р. обрано до складу Наглядової ради ПАТ «Київ проект». 
Судимостi або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

III. Під пис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Найменування посади Гладуняк Роман Миколайович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

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)

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

ство "Полтавський 
турбомеханiчний завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00110792
3. Місцезнаходження 36014, мiсто Полтава, вулиця 

Зiнькiвська, будинок 6
4. Міжміський код, телефон та факс (0532)51-14-25 (0532) 511-409
5. Електронна поштова адреса a.arhipenko@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://old.ptmz.com.ua

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

II. Текст повідомлення
26.04.2018 року, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв 

Приватного акцiонерного товариства «Полтавський турбомеханiчний за-
вод» (мiсцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Зiнькiвська, буд. 6, код 
ЄДРПОУ 00110792) (надалi - Товариство), надано згоду (схвалено у по-
дальшому) на вчинення Товариством наступних значних правочинiв:

- укладання мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством 
«Райффайзен Банк Аваль» (мiсцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєс-
кова, буд. № 9, код ЄДРПОУ 14305909) (надалi - АТ «РБА») додаткової 
угоди №12/ДЗ-2-КБ/63/3 вiд «01» грудня 2017 року до договору поруки 
№12/ДЗ-2-КБ/63 вiд «28» лютого 2017 року. Предмет правочину - 
розiрвання договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/63 вiд «28» лютого 2017 року, 
укладеного мiж Товариством та РБА в забезпечення зобов'язань: 1) При-
ватного акцiонерного товариства «Науково-виробниче акцiонерне това-
риство «ВНДIкомпресормаш» (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, про-
спект Курський, буд. 6, код ЄДРПОУ 00220434) за кредитним договором 
№010/Р3-01-03-2-0/97 вiд 08.08.2014 року, за кредитним договором 
№010/Р3-01-03-2-0/55 вiд 18.12.2013 року, за договором про надання 
банкiвських гарантiй №019/42-0-1/266 вiд 30.05.2011 року, за договором 
про вiдкриття акредитивiв №019/Р3-01-03-2-0/23 вiд 20.06.2013 року;  
2) Спiльного українсько-бiлоруського пiдприємства «Укртехносинтез» (у 
формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю) (мiсцезнаходження: 
40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код ЄДРПОУ 21127532) за кре-
дитним договором №012/06-11/101 вiд 05.10.2007 року, за договором про 
надання банкiвських гарантiй №019/Р3-01-03-2-0/158 вiд 18.09.2015 року, 
за договором про вiдкриття аккредитивiв №019/Р3-01-03-2-0/157 вiд 
18.09.2015 року. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину ста-
новить 326 595,31 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 442 216 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 73,85%. За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства становить 142 480 012 
штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах становить 141 025 846 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «за» прийняття рiшення становить 141 025 846 штук (100% 
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареєстрованi 
для участi у загальних зборах), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «проти» прийняття рiшення 0 штук (0% вiд загальної кiлькостi го-
лосуючих акцiй Товариства).

- укладання мiж Товариством та АТ «РБА» додаткової угоди №010/
Р3-01-03-2-0/98/11 вiд «01» грудня 2017 року до кредитного договору 
№010/Р3-01-03-2-0/98 вiд «08» серпня 2014 року, укладеного в межах 
Генерального кредитного договору №012/06-11/1878 вiд «24» квiтня 
2006 року. Предмет правочину - подовження до 01.06.2018 року термiну 
дiї лiмiту кредитної операцiї за кредитним договором №010/Р3-01-03-2-
0/98 вiд «08» серпня 2014 року. Ринкова вартiсть майна, що є предме-
том правочину становить 46 737.28 тис. грн. Вартiсть активiв Товари-
ства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 442 216 
тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 10.57%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товари-
ства становить 142 480 012 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах становить 141 025 846 
штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення становить 141 025 846 штук (100% вiд загальної кiлькостi голо-
суючих акцiй Товариства, якi зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення 0 штук (0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товари-
ства).

- укладання мiж Товариством та АТ «РБА» додаткової угоди №019/Р3-
01-03-2-0/22/12 вiд «01» грудня 2017 року до договору про вiдкриття 
акредитивiв №019/Р3-01-03-2-0/22 вiд «20» червня 2013 року, укладеного 
в межах Генерального кредитного договору №012/06-11/1878 вiд  
«24» квiтня 2006 року. Предмет правочину - подовження до 01.01.2019 
року термiну дiї договору про вiдкриття акредитивiв №019/Р3-01-03-2-
0/22 вiд «20» червня 2013 року. Ринкова вартiсть майна, що є предметом 
правочину становить 50 000 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 442 216 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ста-
новить 11,31%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства стано-
вить 142 480 012 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах становить 141 025 846 штук, кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення становить  
141 025 846 штук (100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товари-
ства, якi зареєстрованi для участi у загальних зборах), кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення 0 штук (0% вiд 
загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства).

- укладання мiж Товариством та АТ «РБА» додаткової угоди №019/42-
0-1/267/21 вiд «01» грудня 2017 року до Договору про надання гарантiй 
№019/42-0-1/267 вiд «30» травня 2011 року, укладеного в межах Гене-
рального кредитного договору №012/06-11/1878 вiд «24» квiтня 2006 року. 
Предмет правочину - подовження до 01.01.2019 року термiну дiї договору 
про надання гарантiй № 019/42-0-1/267 вiд «30» травня 2011 року. Ринко-
ва вартiсть майна, що є предметом правочину становить 50 000 тис. грн. 
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 442 216 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 11,31%. Загальна кiлькiсть голосую-
чих акцiй Товариства становить 142 480 012 штук, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах становить  
141 025 846 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення становить 141 025 846 штук (100% вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареєстрованi для участi у за-
гальних зборах), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшення 0 штук (0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй 
Товариства).

- укладання мiж Товариством та АТ «РБА» договору поруки №12/ДЗ-2-
КБ/165 вiд 01.12.2017 року. Предмет правочину - надання Товариством 
поруки АТ «РБА» в забезпечення зобов'язань: 1) Приватного акцiонерного 
товариства «Науково-виробниче акцiонерне товариство 
«ВНДIкомпресормаш» (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Кур-
ський, буд. 6, код ЄДРПОУ 00220434) за кредитним договором №010/Р3-
01-03-2-0/97 вiд 08.08.2014 року, за кредитним договором №010/Р3-01-
03-2-0/55 вiд 18.12.2013 року, за договором про надання банкiвських 
гарантiй №019/42-0-1/266 вiд 30.05.2011 року, за договором про вiдкриття 
акредитивiв №019/Р3-01-03-2-0/23 вiд 20.06.2013 року; 2) Спiльного 
українсько-бiлоруського пiдприємства «Укртехносинтез» (у формi товари-
ства з обмеженою вiдповiдальнiстю) (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, 
проспект Курський, буд. 6, код ЄДРПОУ 21127532) за кредитним догово-
ром №012/06-11/101 вiд 05.10.2007 року, за договором про надання 
банкiвських гарантiй №019/Р3-01-03-2-0/158 вiд 18.09.2015 року, за дого-
вором про вiдкриття аккредитивiв №019/Р3-01-03-2-0/157 вiд 18.09.2015 
року. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину становить  
326 595,31 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 442 216 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 73,85%. За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства становить 142 480 012 
штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах становить 141 025 846 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «за» прийняття рiшення становить 141 025 846 штук (100% 
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареєстрованi 
для участi у загальних зборах), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «проти» прийняття рiшення 0 штук (0% вiд загальної кiлькостi го-
лосуючих 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 Кассай Дмитро Iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №82, 30 квітня 2018 р. 
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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 "КИЇВ-
СЬКИЙ ДОСЛIДНИЙ 
РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ 
ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 05528421
3. Місцезнаходження 03151, мiсто Київ, вулиця Ушинсько-

го, будинок 40
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 241-03-83 (044) 241-03-83
5. Електронна поштова адреса v.sidlichenko@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://05528421.smida.gov.ua/

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

II. Текст повідомлення
27.04.2018 року рiчними загальними зборами акцiнерiв Приватного 

акцiонерного товариства «Київський дослiдний ремонтно-механiчний за-
вод» (мiсцезнаходження: 03151, Україна, м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40, 
код ЄДРПОУ 05528421) (надалi Товариство) попередньо надано згоду на 
вчинення Товариством в перiод з дати проведення даних рiчних Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства по дату проведення наступних рiчних Загаль-
них зборiв акцiонерiв Товариства у 2019 роцi (включно) значних правочинiв 
вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi, гранична сукупна вартiсть яких не повинна пе-
ревищувати 5 000 000 тис. грн., предметом (характером) яких є: одержання 
Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, 
акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/по-
слуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», 
будь-якому iншому банку; залишення, передача майна (майнових прав) То-
вариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення 
виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпе-
чення зобов’язань будь-яких третiх осiб та/або внесення змiн до вже укла-
дених угод з АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ 
«ПУМБ», будь-яким iншим банком; змiна дiючих умов кредитних договорiв 
(подовження строку дiї договорiв, збiльшення взятих на себе Товариством 
грошових зобов’язань, змiна вiдсоткових ставок, змiна графiкiв погашення, 
операцiй пов’язаних з реструктуризацiєю заборгованостi, тощо), будь-яких 
змiн до договорiв забезпечення (в т.ч. договорiв iпотеки, застави, поруки, 
тощо); участь в тендерних процедурах, процедурах закупiвлi, процедурах 
запиту пропозицiй, а також iнших конкурсних процедурах пов'язаних з 
реалiзацiєю товарiв та/або робiт та/або послуг на адресу третiх осiб, в тому 
числi, але не обмежуючись, що проводяться третiми особами в рамках 
здiйснення закупiвель за власнi кошти, закупiвель за державнi кошти, а та-
кож в рамках Закону України «Про здiйснення державних закупiвель», а 
також оформлення (пiдписання) будь-яких документiв, пов’язаних iз указа-
ною участю Товариства; укладання договорiв, предметом яких є реалiзацiя 
товарiв та/або робiт та/або послуг на адресу третiх осiб, а також додаткiв до 
них (специфiкацiй, додаткових угод та iнших документiв, пiдписання яких 
необхiдно в рамках зазначених договорiв); укладання договорiв, предметом 
яких є закупiвля у третiх осiб товарiв та/або робiт та/або послуг (у тому числi 
придбання рухомого i нерухомого майна), а також додаткiв до них 
(специфiкацiй, додаткових угод та iнших документiв, пiдписання яких 
необхiдно в рамках зазначених договорiв). Вартiсть активiв Товариства за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 70 803 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 7 061,85%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства становить 
2 258 508 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах становить 2 223 469 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення становить 2 223 469 штук (100% вiд 
загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареєстрованi для 
участi у загальних зборах), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«проти» прийняття рiшення 0 штук (0% вiд загальної кiлькостi голосуючих 
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 Безверхий Володимир Олександрович
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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»

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

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

На підставі рішення наглядової ради 26.04.2018 року (Протокол № 6 
від 26.04.2018 року) обрано Голову Наглядової ради Загорія Володимира 
Антоновича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Розмір паке-
та акцій 6602560,00 грн., частка, якою володіє 3,677789% в статутному 
капіталі емітента. Зміни відбулись за рішенням наглядової ради. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Строк на який обрано: 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом остан-
ніх п'яти років: Голова Наглядової ради.

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

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

2.
Генеральний директор   Діденко С.В.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  27.04.2018 року
  (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 "ДОЛИН-
СЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ 00443660
3. Місцезнаходження 28500, Кiровоградська обл., Долинський 

район, мiсто Долинська, ВУЛИЦЯ IВАНА 
ЯКОВЕНКА, будинок 143

4. Міжміський код, телефон та 
факс

0523451157 0523453478

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

http://meat-dolynska.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ» , що вiдбулись 26.04.2018р., прийнято рiшення 
про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне, а також змiну най-
меннування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЛИНСЬКИЙ 
ПТАХОКОМБIНАТ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЛИНСЬКИЙ 
ПТАХОКОМБIНАТ» з дати державної реєстрацiї Статуту пiдприємства у новiй 
редакцiї. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну 
особу, що мiстясься в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-
пiдпиємцiв та громадських формувань - 27.04.2018р. Повне найменування 
пiдприємства до змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЛИНСЬКИЙ 
ПТАХОКОМБIНАТ»; повне найменування пiдприємства пiсля змiни - ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ».

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 СМИРСЬКА НАДIЯ IВАНIВНА
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Київський дослiдний ремонтно-
механiчний завод"

2. Код за ЄДРПОУ 05528421
3. Місцезнаходження 03151, мiсто Київ, вулиця 

Ушинського, будинок 40
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 241-03-83 (044) 241-03-83
5. Електронна поштова адреса v.sidlichenko@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://05528421.smida.gov.ua/

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

II. Текст повідом лення
27.04.2018 року на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв 

Приватного акцiонерного товариства «Київський дослiдний ремонтно-
механiчний завод» (мiсцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, б. 40, 
код ЄДРПОУ 05528421) (надалi - Товариство), вiдбулись наступнi змiни у 
складi посадових осiб Товариства:

- припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Нощен-
ко Миколи Петровича. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку 
iз закiнченням термiну, на який її було обрано. Згоду на розкриття паспорт-
них даних посадовою особою не надано. Посадова особа володiє 1934 
простими iменними акцiями Товариства (0,0751% вiд статутного капiталу 
Товариства, номiнальною вартiстю 483,50 грн.). У посадової особи вiдсутня 
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа 
перебувала на зазначенiй посадi з 25.04.2017 року. 

- припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Спiвак 
Василя Iвановича. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку iз 
закiнченням термiну, на який її було обрано. Згоду на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Посадова особа акцiями Товариства 
не володiє. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на зазначенiй посадi з 
25.04.2017 року. 

- припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Iгнатенко 
Зiнаїди Степанiвни. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку iз 
закiнченням термiну, на який її було обрано. Згоду на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Посадова особа володiє 10 простими 
iменними акцiями Товариства (0.0004% вiд статутного капiталу Товариства, 
номiнальною вартiстю 2.50 грн.). У посадової особи вiдсутня непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала 
на зазначенiй посадi з 25.04.2017 року.

- припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства 
Олексiєнко Миколи Григоровича. Повноваження посадової особи припине-
но у зв'язку iз закiнченням термiну, на який її було обрано. Згоду на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа 
акцiями Товариства не володiє. У посадової особи вiдсутня непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала 
на зазначенiй посадi з 25.04.2017 року. Замість посадової особи, повнова-
ження якої припинено, на цю посаду нікого не обрано.

- обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства Спiвак Василя 
Iвановича. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання нового 
складу Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. У по-
садової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв по-
садова особа обiймала наступнi посади: консультант Концерну «НIКМАС», 
Член Наглядової ради Товариства. Посадова особа є представником 
акцiонера - ТОВ «ДОМIНIОН БIЗНЕС ПАРК» (мiсцезнаходження: 40020, 
м. Суми, проспект Курський, 6, код ЄДРПОУ 39668821, володiє 86,2866% 
статутного капiталу Товариства).

- обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Iгнатенко Зiнаїду 
Степанiвну. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання ново-
го складу Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано. Посадова особа володiє 10 простими iменними 
акцiями Товариства (0,0004% вiд статутного капiталу Товариства, 
номiнальною вартiстю 2,50 грн.). У посадової особи вiдсутня непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадову особу обрано на  
3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi 
посади: начальник департаменту оренди Товариства, член Наглядової 
ради Товариства. Посадова особа є акцiонером Товариства.

- обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства Олексiєнко Ми-
колу Григоровича. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обран-
ня нового складу Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано. Посадова особа акцiями Товариства не 
володiє. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останнiх 
п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: директор представ-
ництва АТ «Полтавський турбомеханiчний завод», консультант Концерну 
«НIКМАС», член Наглядової ради Товариства. Посадова особа є представ-
ником акцiонера - ТОВ «ДОМIНIОН БIЗНЕС ПАРК» (мiсцезнаходження: 
40020, м. Суми, проспект Курський, 6, код ЄДРПОУ 39668821, володiє 
86,2866% статутного капiталу Товариства).

27.04.2018 року на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства, 
вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:

- обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства Олексiєнко Ми-
колу Григоровича. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обран-
ня Голови Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. У 
посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв 
посадова особа обiймала наступнi посади: директор представництва АТ 
«Полтавський турбомеханiчний завод», консультант Концерну «НIКМАС», 
член Наглядової ради Товариства. Посадова особа є представником 
акцiонера - ТОВ «ДОМIНIОН БIЗНЕС ПАРК» (мiсцезнаходження: 40020, 
м. Суми, проспект Курський, 6, код ЄДРПОУ 39668821, володiє 86,2866% 
статутного капiталу 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 Безверхий Володимир Олександрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД”

Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емі-
тента, ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IМ. КАЛIНIНА», 05414733, 68533 
Одеська область Тарутинський 
с. Богданiвка вул. Шкiльна, буд.24, 
(04847) 6-72-16

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

28.04.2018

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

http://05414733.smida.gov.ua/

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
«БРІК», 33865551

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

Заповнюють емітенти - акціонерні 
товариства

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

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IМ. КАЛIНIНА»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, 
міжміський код і телефон емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Запорізький автомобілебудівний 
завод», 25480917, проспект Собор-
ний, буд.8, м. Запоріжжя, Комунар-
ський район, Запорізька область, 
69600, Україна, 061 286-04-21

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

26.04.2018

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

http://www.avtozaz.com/ua/patzaz

4. Найменування, ідентифікацій-
ний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фінансо-
вої звітності.

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю 
«ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС», 34764976

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 20.04.2017 року. Кворум зборів: 75,1051% до загальної 
кількості голосів. 20 квітня 2017 року за адресою: Україна, Запорізь-
ка обл., місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 8, каб.15, 
відбулися чергові Загальні збори Публічного акціонерного товариства 
"Запорізький автомобілебудівний завод". Кворум - 100%. Перелік питань, 
які розглядалися на Загальних Зборах: 1)Обрання членів лічильної комісії 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 2)Обрання Голови та 
секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. 3)Схвалення 
рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу 
засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціо-
нерів. 4)Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства. 5)Звіт Правління Товариства за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6)Звіт Наглядової Ради 
Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. 7)Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії 
Товариства. 8)Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі 
фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 9)Розподіл прибутку 
(визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товари-
ства у 2016 році. 10)Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом року. 11)Припинення повноважень 
членів Наглядової Ради. 12)Обрання членів Наглядової Ради. 13)
Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради. Пропозиції 
до переліку питань порядку денного надходили: за рішенням Наглядової 
Ради Товариства від 28.03.2017, порядок денний доповнений питанням 
наступного змісту: Схвалення рішення Наглядової Ради про затверджен-
ня порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних 
Загальних зборах акціонерів. Результати розгляду питань порядку 
денного та прийняті рішення: З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ 
ДЕННОГО: 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 505 683 
голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструва-
лись для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, 
тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для 
участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 
0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у 
Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представ-
ників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; 
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 
0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструва-
лись для участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 1.1 Обрати 
лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у 
наступному складі: Голова лічильної комісії Лівча Світлана Василівна; 
Член лічильної комісії Маюров Кирило Валентинович; Член лічильної 
комісії Самойленко Валерій Степанович. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯД-
КУ ДЕННОГО: 2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів 
акціонерів Товариства. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 505 683 
голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструва-
лись для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, 
тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для 
участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто

0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у 
Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представ-
ників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; 
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 
0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструва-
лись для участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 2.1. Обрати 
Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Євдокименка 
Миколу Михайловича. 2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів 
акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича. З ТРЕТЬОГО ПИТАН-
НЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення рішення Наглядової Ради про 
затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування 
на річних Загальних зборах акціонерів. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 
Результати голосування: «за» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів 
акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та 
мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх 
представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх 
представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 
0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструва-
лись для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціоне-
рів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів 
акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та 
мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 3.1 Схвалити рішення Наглядової Ради 
про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
голосування на річних Загальних зборах акціонерів. З ЧЕТВЕРТОГО 
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження регламенту роботи річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 
«за» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), 
які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» 
- 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєстру-
вались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 
0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструва-
лись для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціоне-
рів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів 
акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та 
мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, 
визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх 
представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу. ВИРІШИЛИ: 4.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів: 
-Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного 
Зборів; -Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів; -Час 
для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного 
Зборів – до 15 хвилин; -Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів 
проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників 
Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів; -Час виступу в 
дебатах по доповіді – до 5 хвилин; - Акціонер (його представник) може 
виступати тільки з питання, яке обговорюється; -Час для відповідей на 
запитання - до 5 хвилин; -Якщо поставлене акціонером (його представни-
ком) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку 
денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з 
розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших 
питань порядку денного Зборів; -Відповіді на питання акціонерів (їх 
представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша 
посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого 
належать поставлені питання; -Голова Зборів оголошує проект рішення з 
питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товари-
ства; -Голосування проводиться з використанням бюлетенів для 
голосування; -Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх 
представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній 
клітинці бюлетеня для голосування; -Переривання процесу голосування 
забороняється. Під час голосування слово нікому не надається; -Резуль-
тати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються 
протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного 
Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку 
денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення 
Зборів; -Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань 
порядку денного Зборів; -Через кожні дві години безперервної роботи 
Зборів - перерва 15 хвилин. З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 505 683 голосів, 
тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для 
участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% 
голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у 
Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% 
голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у 
Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали
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участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представ-
ників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; 
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 
голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструва-
лись для участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 5.1. 
Затвердити Звіт Правління Товариства за 2016 рік. З ШОСТОГО ПИТАН-
НЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУ-
ВАННЯ: «за» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх 
представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), 
які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; 
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), 
які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість 
голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% 
голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у 
Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетеня-
ми, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх 
представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу. ВИРІШИЛИ: 6.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 
2016 рік. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної 
Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства. РЕЗУЛЬТА-
ТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів 
(їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають 
право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх 
представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх 
представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -  
0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструва-
лись для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціоне-
рів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів 
акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та 
мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 7.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії 
Товариства за 2016 рік. 7.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії 
Товариства. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затверджен-
ня річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства 
за 2016 рік. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 505 683 голосів, тобто 
100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі 
у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів 
акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та 
мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів 
акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та 
мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у 
голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які 
зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість 
голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, 
тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для 
участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 8.1Затвердити річний 
звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік у 
складі: Балансу Товариства станом на 31.12.2016 року; Звіту про 
фінансові результати Товариства за 2016 рік. З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ 
ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку (визначення порядку покриття 
збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році. РЕЗУЛЬТАТИ 
ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх 
представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), 
які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; 
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), 
які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість 
голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% 
голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у 
Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетеня-
ми, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх 
представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу. ВИРІШИЛИ: 9.1. Покриття збитків за підсумками діяльності 
Товариства у 2016 році в сумі 602 809 тис. грн. здійснити за рахунок 
підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах. 9.2.У 
зв’язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, 
резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не 
виплачувати. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє 
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом року. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 505 683 голосів, 
тобто 75,11% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості 
голосів акціонерів згідно із Статутом; «проти» - 0 голосів, тобто 0% 
голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів 
акціонерів згідно із Статутом; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів 
акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів 
згідно із Статутом; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у 
голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від

загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом; Кількість голосів 
акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% 
голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів 
акціонерів згідно із Статутом.. ВИРІШИЛИ: 10.1.Затвердити (ухвалити) 
укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати 
прийняття даного рішення наступних правочинів: значних правочинів, 
предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 
25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності на суму, яка не перевищує еквівалент 200 000 000,00 
(двісті мільйонів) доларів США на умовах, погоджених Наглядовою радою 
Товариства: кредитних договорів/договорів запозичення з фінансовими 
установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує еквівалент 
300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США на умовах, визначених 
Наглядовою Радою Товариства; договорів застави (іпотеки) з фінансови-
ми установами, у тому числі в якості майнового поручителя за 
зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в 
заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 1 000 000 000,00 (один 
мільярд) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; 
договорів застави майнових прав на отримання товарів/грошових коштів з 
фінансовими установами за зобов’язаннями третіх осіб з ринковою 
вартістю майна, що передається в заставу на суму, що не перевищує  
2 000 000 000,00 (два мільярда) гривень на умовах, визначених Наглядо-
вою Радою Товариства; договорів надання/отримання фінансової 
допомоги з третіми особами, загальний сукупний розмір яких не переви-
щує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень на умовах, визначених 
Наглядовою Радою Товариства. 10.2.Уповноважити Наглядову Раду 
Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та 
додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами 
акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору 
(контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердже-
ної річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також 
для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в 
заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку. З ОДИНАД-
ЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень 
членів Наглядової Ради. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 505 683 
голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструва-
лись для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, 
тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для 
участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 
0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у 
Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представ-
ників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; 
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 
0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструва-
лись для участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 11.1. 
Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Козіса 
О.М., Бей Н.О., Папашева О.Х., Кузнецової С.В., Корнєєва Є.С. 
з 20 квітня 2017 року. З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННО-
ГО: Обрання членів Наглядової Ради. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: За 
кандидатуру Козіса О.М. - 505 683 голосів; За кандидатуру Бей Н.О. - 
505 683 голосів; За кандидатуру Папашева О.Х. - 505 683 голосів; За 
кандидатуру Шиляєва А.М. - 0 голосів; За кандидатуру Кузнецової С.В. - 
505 683 голосів; За кандидатуру Корнєєва Є.С. - 505 683 голосів; Кількість 
голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів; Кількість 
голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. 
ВИРІШИЛИ: 12.1. Обрати терміном на один рік Наглядову Раду Товари-
ства у складі: -Козіс Олександр Миколайович - представник акціонера; 
-Бей Наталія Олександрівна - представник акціонера; -Папашев Олег 
Хайруллович - представник акціонера; -Кузнецова Світлана Вікторівна - 
незалежний директор; -Корнєєв Євген Сергійович - незалежний директор. 
З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради. РЕЗУЛЬТАТИ 
ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх 
представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), 
які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; 
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), 
які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість 
голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% 
голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у 
Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетеня-
ми, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх 
представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу. ВИРІШИЛИ: 13.1. Затвердити умови договорів з членами 
Наглядової Ради Товариства: за цивільно-правовими договорами 
виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, строк дії 
договору – з 20 квітня 2017 року до наступних річних зборів Товариства,
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за трудовим договором виконання функцій здійснюється з оплатою згідно 
штатного розпису, строк дії договору – з 20 квітня 2017 року до наступних 
річних зборів Товариства. Порядок діяльності, права, обов’язки та 
відповідальність Голови, Заступника Голови та члена Наглядової Ради 
визначаються відповідно до законодавства, Статуту Товариства, 
цивільно-правових договорів (трудових договорів), Положення про 
Наглядову Раду Товариства. 13.2.Уповноважити Голову Правління 
Товариства підписати договори з членами Наглядової Ради Товариства 
на затверджених Зборами умовах. Причини, чому загальні збори не відбу-
лися: причини відсутні, загальні збори відбулись.
5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - позачергові. Дата 
проведення: 10.11.2017 року. 10 листопада 2017 року за адресою: Україна, 
Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 8, каб.15, за 
ініціативою Наглядової Ради Товариства (рішення від 25 вересня 2017 року) 
відбулися позачергові Загальні збори Публічного акціонерного товариства 
"Запорізький автомобілебудівний завод". Кворум - 100%. Перелік питань, які 
розглядалися на Загальних Зборах: 1)Обрання членів лічильної комісії поза-
чергових Загальних Зборів Товариства; 2)Обрання Голови та секретаря поза-
чергових Загальних Зборів Товариства; 3)Схвалення рішення Наглядової 
Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування на позачергових Загальних Зборах; 4)Затвердження регламенту ро-
боти позачергових Загальних Зборів Товариства; 5)Про зміну типу Товари-
ства; 6)Про зміну найменування Товариства; 7)Внесення змін та доповнень 
до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвер-
дження нової редакції Статуту Товариства; 8)Визначення уповноваженої осо-
би на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з 
державної реєстрації Статуту; 9)Про затвердження внутрішніх положень То-
вариства. Ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ Загальних Зборів Нагля-
дова Рада Товариства. Пропозиції до переліку питань порядку денного не 
надходили. Результати розгляду питань порядку денного та прийняті рішен-
ня: З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1.Обрання членів лічиль-
ної комісії позачергових Загальних Зборів Товариства. Результати голосуван-
ня: «за» – 505 683 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), 
які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» -  
0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались 
для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 
0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у 
Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 1,Обрати лічильну комісію поза-
чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства у наступному складі: -Голо-
ва лічильної комісії Лівча Світлана Василівна; -Член лічильної комісії Маюров 
Кирило Валентинович; -Член лічильної комісії Самойленко Валерій Степано-
вич. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 2.Обрання Голови та се-
кретаря позачергових Загальних Зборів Товариства. Результати голосування: 
«за» – 505 683 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які 
зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 го-
лосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались 
для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 
0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у 
Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 2.1.Обрати Головою позачерго-
вих Загальних Зборів Товариства Євдокименка Миколу Михайловича. 
2.2.Обрати секретарем Загальних Зборів акціонерів Товариства Лямпарсько-
го Ігоря Людвиговича. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 3.Схва-
лення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу за-
свідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних Зборах. 
Результати голосування: «за» – 505 683 голосів, тобто 100 % голосів акціоне-
рів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають пра-
во голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), 
які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утрима-
лись» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареє-
струвались для участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 
3.1.Схвалити рішення Наглядової Ради №25/09/2017-1 від 25 вересня 2017 
року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування на позачергових Загальних Зборах. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПО-
РЯДКУ ДЕННОГО: 4.Затвердження регламенту роботи позачергових Загаль-
них Зборів Товариства. Результати голосування: «за» – 505 683 голосів, тобто 
100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у 
Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціоне-
рів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають пра-
во голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представ-
ників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. 
ВИРІШИЛИ: 4.1.Затвердити наступний регламент роботи Зборів: -Голова 
Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів; 
-Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів; -Час для виступу 
з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин; 
-Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надан-
ня слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати 
без дозволу Голови Зборів; -Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин; 
-Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорю-
ється; -Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин; -Якщо поставлене ак-
ціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного 
питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке

питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до роз-
гляду інших питань порядку денного Зборів; -Відповіді на питання акціонерів 
(їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша поса-
дова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать по-
ставлені питання; -Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку 
денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства; -Голосування про-
водиться з використанням бюлетенів для голосування; -Свою згоду або не 
згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом за-
значення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування; -Перери-
вання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому 
не надається; -Результати голосування підраховуються лічильною комісією та 
оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку 
денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку 
денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів; 
-Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку 
денного Зборів; -Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 
15 хвилин. З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 5.Про зміну типу То-
вариства. Результати голосування: «за» – 505 683 голосів, тобто 100 % голосів 
акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та ма-
ють право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх пред-
ставників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; 
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які 
зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Визнано недій-
сними – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареє-
струвались для участі у Зборах та мають право голосу. Згідно результатів го-
лосування по п’ятому питанню, рішення прийнято більш як трьома чвертями 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. ВИРІШИЛИ: 
5.1.Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬ-
КИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД» з публічного акціонерного товариства 
на приватне акціонерне товариство. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕН-
НОГО: 6.Про зміну найменування Товариства. Результати голосування: «за» – 
505 683 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареє-
струвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, 
тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для учас-
ті у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів 
акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та ма-
ють право голосу. ВИРІШИЛИ: 6.1.Змінити найменування Товариства з ПУ-
БЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВ-
НИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ 
АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД». З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕН-
НОГО: 7.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства. Результати голосування: «за» – 505 683 голосів, тобто 100 % голосів 
акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та ма-
ють право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх пред-
ставників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; 
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які 
зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Згідно результа-
тів голосування по сьомому питанню, рішення прийнято більш як трьома 
чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. ВИРІ-
ШИЛИ: 7.1.Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його в новій редакції. 7.2.Затвердити нову редакцію Статуту Товари-
ства. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 8.Визначення 
уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на 
здійснення дій з державної реєстрації Статуту. Результати голосування: «за» – 
505 683 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареє-
струвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, 
тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для учас-
ті у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів 
акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та ма-
ють право голосу. ВИРІШИЛИ: 8.1.Уповноважити Голову Правління підписати 
Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації. 
З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 9.Про затвердження нових 
редакцій внутрішніх положень Товариства. Результати голосування: «за» – 
505 683 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареє-
струвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, 
тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для учас-
ті у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів 
акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та ма-
ють право голосу. ВИРІШИЛИ: 9.1.Затвердити Положення «Про Загальні Збо-
ри Товариства», Положення «Про Правління Товариства», Положення «Про 
Наглядову Раду Товариства» у новій редакції. Причини, чому загальні збори 
не відбулися: причини відсутні, загальні збори відбулись.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 20 квітня 2017 
року Загальними зборами прийняте рішення: "9.2. У зв’язку з відсутністю 
прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не 
формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати". 19 квітня 
2016 року Загальними зборами прийняте рішення " 7.2.У зв’язку з 
відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд 
не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати".
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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 «АЛЬФА-БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 23494714
3. Місцезнаходження: 01001 м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 490 46 00 , 044 490 46 01
5. Електронна поштова адреса: mail@alfabank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://alfabank.ua/ru/investor-relations/
documents

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

ІІ. Текст Повідомлення 
26.04.2018 року у зв'язку із переобранням складу Спостережної ради 

шляхом кумулятивного голосування рішенням загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» виключено зі складу 
Спостережної ради банку Шведлера Мартіна (паспорт: 45 02 626366, вида-
ний Паспортним столом №1 УВС «Коньково» м.Москва 25.02.2002 року).

Підставою для прийняття рішення про виключення зі складу Спостереж-
ної ради банку Шведлера Мартіна є рішення загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Шведлер Мартін до виключення зі складу Спостережної ради працював 
на посаді Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з 28.12.2017 року 
(3 місяці). 

На посаду, яку займав Шведлер Мартін в складі Спостережної ради ПАТ 
«АЛЬФА-БАНК» нікого не призначено.

Шведлер Мартін не має непогашених судимостей за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності. 

Шведлер Мартін часткою в статутному капіталі ПАТ «АЛЬФА-БАНК» не 
володіє.

26.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонер-
ного товариства «Альфа-Банк» Шведлера Мартіна (паспорт: P 7328703, вида-
ний P 7328703 року, Муніципальною радою Відня MВA 19) призначено Головою 
Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціоне-
рів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» 

Пана Шведлера Мартіна призначено Головою Спостережної Ради в 
зв'язку з виробничою необхідністю.

Шведлер Мартін до призначення Головою Спостережної Ради працював 
на наступних посадах:

Голова Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» з 28.12.2018 по теперіш-
ній час.

Fuji Bank, Заступник директора, з 01.10.1995 по 30.02.1996;
CIBC, Директор, з 01.03.1996 по 30.06.1999;
Raiffeisen Bank International, Генеральний директор/ Член правління, з 

01.04.2002 по 30.06.2014;
Lazard Freres, Головний консультант, з 15.02.2015 по перішній час
Шведлер Мартін призначений на посаду строком до наступних річних 

загальних зборів акціонерів. 
Пан Шведлер Мартін непогашених судимостей за корисливі та посадові 

злочини не має. Пан Шведлер Мартін часткою в статутному капіталі ПАТ 
«Альфа-Банк» не володіє.

Шведлер Мартіна призначений до складу Спостережної Ради Публічно-
го акціонерного товариства «Альфа-Банк» як незалежний Голова Спосте-
режної ради

26.04.2018 року у зв'язку із переобранням складу Спостережної ради 
шляхом кумулятивного голосування рішенням загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» виключено зі складу 
Спостережної ради банку Авена Петра Олеговича (паспорт: 45 02 678557, 
виданий ВВС «Крилатське» м. Москви, 06.04.2002).

Підставою для прийняття рішення про виключено зі складу Спостереж-
ної ради банку Авена Петра Олеговича є рішення загальних зборів акціоне-
рів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Авен Петро Олегович до виключення зі складу Спостережної ради пра-
цював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з 03.08.2011 
року (6 років і 7 місяців). 

На посаду, яку займав Авен Петро Олегович в складі Спостережної ради 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» нікого не призначено.

Авен Петро Олегович не має непогашених судимостей за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності. 

Авен Петро Олегович в статутному капіталі ПАТ «АЛЬФА-БАНК» опосе-
редковано володіє 11,17%.

26.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «Альфа-Банк» Авена Петра Олеговича Олеговича 
(паспорт: 45 02 678557, виданий ВВС «Крилатське» м. Москви, 06.04.2002) 
призначено Членом Спостережної Ради Публічного акціонерного товари-

ства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціоне-

рів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Пана Авена Петра Олеговича призначено Членом Спостережної Ради в 

зв'язку з переобранням на новий строк.
Авен Петро Олегович до призначення Членом Спостережної Ради за-

ймав наступні посади:
- Голова Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» з 03.08.2011 по 28.12.2017;
- Член Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» з 28.12.2017 по 03.04.2018.
Авен Петро Олегович призначений на посаду строком до наступних річ-

них загальних зборів акціонерів. 
Пан Авен Петро Олегович непогашених судимостей за корисливі та по-

садові злочини не має. Пан Авен Петро Олегович в статутному капіталі ПАТ 
«Альфа-Банк» опосередковано володіє 11,17%..

Авен Петро Олегович призначений до складу Спостережної Ради Пу-
блічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» як представник акціоне-
ра  - компанії ABH Ukraine Limited

26.04.2018 року у зв'язку із переобранням складу Спостережної ради шля-
хом кумулятивного голосування рішенням загальних зборів акціонерів Публічно-
го акціонерного товариства «Альфа-Банк» виключено зі складу Спостережної 
ради банку Архіпова Іллю Валерійовича (паспорт: 45 02 626366, виданий Пас-
портним столом №1 УВС «Коньково» м.Москва 25.02.2002 року).

Підставою для прийняття рішення про виключення зі складу Спостереж-
ної ради банку Архіпова Іллі Валерійовича є рішення загальних зборів акці-
онерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Архіпов Ілля Валерійович до виключення зі складу Спостережної ради 
працював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з 
31.03.2017 року (1 рік). 

На посаду, яку займав Архіпов Ілля Валерійович в складі Спостережної 
ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» нікого не призначено.

Архіпов Ілля Валерійович не має непогашених судимостей за злочини, 
вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової 
діяльності. 

Архіпов Ілля Валерійович часткою в статутному капіталі ПАТ «АЛЬФА-
БАНК» не володіє.

26.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «Альфа-Банк» Архіпова Іллю Валерійовича (паспорт: 
45 02 626366, виданий Паспортним столом №1 УВС «Коньково» м. Москва 
25.02.2002 року) року призначено Членом Спостережної Ради Публічного 
акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціоне-
рів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»

Пана Архіпова Іллю Валерійовича призначено Членом Спостережної 
Ради в зв'язку з переобранням на новий строк.

Архіпов Ілля Валерійович до призначення Членом Спостережної Ради 
займав наступні посади:

- член Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» з 31.03.2017 по теперіш-
ній час;

- Радник в ПАТ «Альфа-Банк» з 15.04.2016 по 31.03.2017;
- Член Спостережної ради в ПАТ «Ренесанс Кредит» з 11.03.2011 по 

19.07.2016;
- Член Спостережної Ради в ПАТ «ПУМБ» з 22.04.2010 по 05.10.2015;
- Директор СКМ Едвайзорс (ЮК) Лімітед, Сполучене Королівство Вели-

кої Британії та Північної Ірландії (SCM Advisors (UK) Limited) з 31.10.2012 по 
30.04.2016;

- Член Наглядової Ради в ТОВ «Медіа Група Україна» з 01.01.2013 по 
11.04.2016; 

- Голова Наглядової Ради в ТОВ «Лайфселл» з 28.11.2005 по 
10.07.2015; 

- Директор в АТ «Євроазія Б.В» з 28.11.2005 по 28.11.2005.
Архіпов Ілля Валерійович призначений на посаду строком до наступних 

річних загальних зборів акціонерів. 
Пан Архіпов Ілля Валерійович непогашених судимостей за корисливі та 

посадові злочини не має. Пан Архіпов Ілля Валерійович часткою в статут-
ному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Архіпов Ілля Валерійович призначений до складу Спостережної Ради 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» як представник акціоне-
ра - компанії ABH Ukraine Limited

26.04.2018 року у зв'язку із переобранням складу Спостережної ради 
шляхом кумулятивного голосування рішенням загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» виключено зі складу 
Спостережної ради банку Бакстера Ендрю Джона (паспорт: РM M00175290, 
виданий відділом внутрішніх справ 30.03.2016 року).

Підставою для прийняття рішення про виключення зі складу Спостереж-
ної ради банку Бакстера Ендрю Джона є рішення загальних зборів акціоне-
рів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Бакстер Ендрю Джон до виключення зі складу Спостережної ради пра-
цював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з 07.02.2017 
року (1 рік і 1 місяць). 

На посаду, яку займав Бакстер Ендрю Джон в складі Спостережної ради 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК»
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ПАТ «АЛЬФА-БАНК» нікого не призначено.
Бакстер Ендрю Джон не має непогашених судимостей за злочини, вчинені 

з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності. 
Бакстер Ендрю Джон часткою в статутному капіталі ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 

не володіє.
26.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціо-

нерного товариства «Альфа-Банк» Бакстера Ендрю Джона
(паспорт: РM M00175290, виданий відділом внутрішніх справ 30.03.2016 

року) призначено Членом Спостережної Ради Публічного акціонерного то-
вариства «Альфа-Банк».

Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк

Пана Бакстера Ендрю Джона призначено Членом Спостережної Ради в 
зв'язку з переобранням на новий строк.

Бакстер Ендрю Джон до призначення Членом Спостережної Ради пра-
цював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк».

Бакстер Ендрю Джон призначений на посаду строком до наступних річ-
них загальних зборів акціонерів. 

Пан Бакстер Ендрю Джон непогашених судимостей за корисливі та по-
садові злочини не має. Пан Бакстер Ендрю Джон часткою в статутному ка-
піталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Бакстер Ендрю Джон призначений до складу Спостережної Ради Публіч-
ного акціонерного товариства «Альфа-Банк» як представник акціонера - 
компанії ABH Ukraine Limited 

26.04.2018 року у зв'язку із переобранням складу Спостережної ради шляхом 
кумулятивного голосування рішенням загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Альфа-Банк» виключено зі складу Спостережної ради 
банку Карімова Ільдара Альфредовича (паспорт: 45 08 765932,виданий ВВС ра-
йону Митіно УВС СЗАО м.Москви, код підрозділу 772-087 , 10.11.2006 р.).

Підставою для прийняття рішення про виключення зі складу Спостереж-
ної ради банку Карімова Ільдара Альфредовича є рішення загальних зборів 
акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» 

Карімов Ільдар Альфредович до виключення зі складу Спостережної 
ради працював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з 
29.04.2005 року (12 років 11 місяців). 

На посаду, яку займав Карімов Ільдар Альфредович в складі Спостереж-
ної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» нікого не призначено.

Карімов Ільдар Альфредович не має непогашених судимостей за зло-
чини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службо-
вої діяльності. 

Карімов Ільдар Альфредович часткою в статутному капіталі ПАТ 
«АЛЬФА-БАНК» не володіє.

26.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «Альфа-Банк» Карімова Ільдара Альфредовича (пас-
порт: 45 08 765932,виданий ВВС району Митіно УВС СЗАО м.Москви, код 
підрозділу 772-087 , 10.11.2006 р.) призначено Членом Спостережної Ради 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» 

Пана Карімова Ільдара Альфредовича призначено Членом Спостереж-
ної Ради в зв'язку з переобранням на новий строк.

Карімова Ільдара Альфредовича до призначення Членом Спостережної 
Ради працював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк».

Карімов Ільдар Альфредович призначений на посаду строком до на-
ступних річних загальних зборів акціонерів. 

Пан Карімов Ільдар Альфредович непогашених судимостей за корисли-
ві та посадові злочини не має. Пан Карімов Ільдар Альфредович часткою в 
статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Карімов Ільдар Альфредович призначений до складу Спостережної 
Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» як представник 
акціонера - компанії ABH Ukraine Limited 

26.04.2018 року у зв'язку із переобранням складу Спостережної ради шляхом 
кумулятивного голосування рішенням загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Альфа-Банк» виключено зі складу Спостережної ради 
банку Галієва Ернеста Едуардовича (паспорт: МК 350534, виданий МВМ Дзер-
жинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 06.12.1996 року).

Підставою для прийняття рішення про виключення зі складу Спостереж-
ної ради банку Галієва Ернеста Едуардовича є рішення загальних зборів 
акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Галієв Ернест Едуардович до виключення зі складу Спостережної ради 
працював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з 
28.04.2010 року (7 років 11 місяців). 

На посаду, яку займав Галієв Ернест Едуардович в складі Спостережної 
ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» нікого не призначено.

Галієв Ернест Едуардович не має непогашених судимостей за злочини, вчи-
нені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності. 

Галієв Ернест Едуардович часткою в статутному капіталі ПАТ «АЛЬФА-
БАНК» не володіє.

26.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «Альфа-Банк» Галієва Ернеста Едуардовича (паспорт: 
МК 350534, виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харків-

ській області 06.12.1996 року) призначено Членом Спостережної Ради Пу-
блічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» 

Пана Галієва Ернеста Едуардовича призначено Членом Спостережної 
Ради в зв'язку з переобранням на новий строк.

Галієв Ернест Едуардович до призначення Членом Спостережної Ради 
працював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк».

Галієв Ернест Едуардович призначений на посаду строком до наступних 
річних загальних зборів акціонерів. 

Пан Галієв Ернест Едуардович непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. Пан Галієв Ернест Едуардович часткою в статут-
ному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Галієв Ернест Едуардович призначений до складу Спостережної Ради 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» як незалежний член 
Спостережної ради

26.04.2018 року у зв'язку із переобранням складу Спостережної ради шляхом 
кумулятивного голосування рішенням загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Альфа-Банк» виключено зі складу Спостережної ради 
банку Сантдасані Нареша (паспорт: Z2736686, виданий 11.11.2013 року).

Підставою для прийняття рішення про виключення зі складу Спостереж-
ної ради банку Сантдасані Нареша є рішення загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Сантдасан Нареш до виключення зі складу Спостережної ради працю-
вав на посаді Члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з 28.12.2017 
року (3 місяці). 

На посаду, яку займав Сантдасані Нареш в складі Спостережної ради 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» нікого не призначено.

Сантдасані Нареша не має непогашених судимостей за злочини, вчинені 
з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності. 

Сантдасані Нареш часткою в статутному капіталі ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
не володіє.

26.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «Альфа-Банк» Сантдасані Нареша (паспорт: Z2736686, 
виданий 11.11.2013 року) призначено Членом Спостережної Ради Публічно-
го акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» 

Пана Сантдасані Нареша призначено Членом Спостережної Ради в 
зв'язку з виробничою необхідністю.

Сантдасані Нареш до призначення Членом Спостережної Ради працю-
вав на наступних посадах:

28.12.2017 - Член Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» по теперішній час
2005 - жовтень 2017 Альфа-Банк (Російська Федерація) - Директор з ри-

зику у роздрібному кредитуванні
2004-2005 HSBC (МЕ- Близький Схід: ОАЕ, Катар, Бахрейн, Йорданія, 

Єгипет, Оман,
Ліван) - голова департаменту з питань ризику роздрібного кредитування
2002-2004 рр. Національний банк Кувейту - Начальник департаменту з 

питань банківських продуктів
1999-2002 рр. HSBC (Індія) - Голова департаменту з питань споживчого 

ризику
1996-1998 рр. Standard Chartered Bank (головний регіональний колектор)
1994-1996 рр. Anagram Finance (керуючий відділенням) - відповідальний 

за фінансові результати відділення
Сантдасані Нареш призначений на посаду строком до наступних річних 

загальних зборів акціонерів. 
Пан Сантдасані Нареш непогашених судимостей за корисливі та поса-

дові злочини не має. Пан Сантдасані Нареш часткою в статутному капіталі 
ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Сантдасані Нареш призначений до складу Спостережної Ради Публічно-
го акціонерного товариства «Альфа-Банк» як представник акціонера - ком-
панії ABH Ukraine Limited 

26.04.2018 року у зв'язку із переобранням складу Спостережної ради шля-
хом кумулятивного голосування рішенням загальних зборів акціонерів Публіч-
ного акціонерного товариства «Альфа-Банк» виключено зі складу Спостереж-
ної ради банку Мазепу Ігоря Олександровича (паспорт: СН 357504, виданий 
Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 05.12.1996 року).

Підставою для прийняття рішення про виключення зі складу Спостереж-
ної ради банку Мазепу Ігоря Олександровича є рішення загальних зборів 
акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Мазепа Ігорь Олександрович до виключення зі складу Спостережної 
ради працював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з 
03.04.2018 року (1 місяць). 

На посаду, яку займав Мазепа Ігорь Олександрович в складі Спостереж-
ної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» нікого не призначено.

Мазепа Ігорь Олександрович не має непогашених судимостей за злочи-
ни, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової 
діяльності. 

Мазепа Ігорь Олександрович часткою в статутному капіталі ПАТ 
«АЛЬФА-БАНК» не володіє.
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26.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «Альфа-Банк» Мазепу Ігоря Олександровича (паспорт: 
СН 357504, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 05.12.1996 
року) призначено членом Спостережної Ради Публічного акціонерного то-
вариства «Альфа-Банк».

Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» 

Пана Мазепу Ігоря Олександровича членом Спостережної Ради в зв'язку 
з виробничою необхідністю.

Мазепа Ігорь Олександрович до призначення членом Спостережної 
Ради працював на наступних посадах:

з 31.10.2016 по теперішній час - ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), член 
Наглядової Ради

з 26.08.2014 по 06.07.2016 - ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-
ІМПОРТНИЙ 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 теперішній час - ТОВ «СМРП «Динамо» (Україна), директор
з 17.11.2004 по 18.10.2016 - ТОВ «КОНКОРД КАПІТАЛ» (Україна), Гене-

ральний директор
Мазепу Ігоря Олександровича призначений на посаду строком до на-

ступних річних загальних зборів акціонерів. 
Пан Мазепа Ігорь Олександрович непогашених судимостей за корисливі 

та посадові злочини не має. Мазепа Ігорь Олександрович часткою в статут-
ному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Мазепа Ігорь Олександрович призначений до складу Спостережної Ради 

Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» як незалежний Член 
Спостережної ради

26.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «Альфа-Банк» Пілецькі Мартіна (паспорт: P CZE 
41110232, виданий 08.12.2012 року) призначено Членом Спостережної 
Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»

Пана Пілецькі Мартіна призначено Членом Спостережної Ради в зв'язку 
з виробничою необхідністю.

Пілецькі Мартін до призначення Членом Спостережної Ради працював 
на посаді Керівника Блоку «Інформаційні технології» АТ «Альфа-Банк».

Пілецькі Мартін призначений на посаду до наступних річних загальних 
зборів акціонерів. 

Пан Пілецькі Мартін непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має. Пан Пілецькі Мартін часткою в статутному капіталі ПАТ 
«Альфа-Банк» не володіє.

Пілецькі Мартін призначений до складу Спостережної Ради Публічного 
акціонерного товариства «Альфа-Банк» як представник акціонера - компа-
нії ABH Ukraine Limited 

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  Михайльо В.В.
27.04.2018

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

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

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШКІРЯНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СВІТАНОК»; 00307891; 79024, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ 
ПРОМИСЛОВА, будинок 53; -

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 30 квітня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: leather-svitanok.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 
37024556

5. Інформація про загальні збори:
26.04.2017р. були проведені чергові загальні збори товариства.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада 

товариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не над-
ходили. Перелiк питань, що виносяться на голосування (Проект порядку 
денного): 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Робочих органiв для 
проведення Загальних зборiв акцiонерiв, а саме: Голови та Секретаря. 
Затвердження регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства. Затвердження Протоколу Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, 
що виносяться на голосування) рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. Звiт 
Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу. Звiт 
Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Затвердження рiчного 
фiнансового звiту (балансу) Товариства за 2016 р. Визначення порядку 
розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк. Прийняття 
рiшення про нарахування дивiдендiв за 2016 рiк. Про припинення повно-
важень попереднього складу Наглядової ради Товариства. Обрання 
членiв Наглядової ради Товариства. Визначення уповноваженої особи на 
укладання та пiдписання вiд iменi Товариства контрактiв (договорiв) з но-
вообраними членами Наглядової ради та визначення розмiру їх винаго-
роди. Про пiдтвердження рiшень Органiв управлiння Товариства. Прий-
няття рiшення про укладення (затвердження) договорiв (угод, контрактiв). 
Прийняття рiшення про видiл iз Публiчного акцiонерного товариства 
«Шкiряне пiдприємство «Свiтанок», нового Публiчного акцiонерного това-
риства. Прийняття рiшення про порядок та умови видiлу. Прийняття 
рiшення про порядок та умови обмiну акцiй Публiчного акцiонерного то-
вариства «Шкiряне пiдприємство «Свiтанок», на акцiї Товариства, що 
створюється шляхом видiлу iз Публiчного акцiонерного товариства 
«Шкiряне пiдприємство «Свiтанок». Прийняття рiшення про створення 

нового Акцiонерного товариства. Визначення уповноваженого органу То-
вариства, якому надаються повноваження щодо: складення Перелiку 
акцiонерiв, що мають право вимагати здiйснення обов'язкового викупу 
належних їм акцiй; здiйснення обов'язкового викупу у акцiонерiв належ-
них їм акцiй в порядку та у строк, що передбаченi чинним законодав-
ством; здiйснення заходiв щодо задоволення вимог кредиторiв, заявле-
них до Товариства; проведення дiї щодо забезпечення прийнятого 
рiшення Загальними зборами акцiонерiв про видiл iз Публiчного 
акцiонерного товариства «Шкiряне пiдприємство «Свiтанок», нового 
Публiчного акцiонерного товариства. Визначення уповноважених осiб То-
вариства, яким надаються повноваження: здiйснювати персональне 
повiдомлення акцiонерiв, Перелiк яких затверджено Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства, про право вимоги обов’язкового викупу акцiй, якi 
реалiзують право вимагати здiйснення викупу Товариством належних їм 
акцiй; повiдомляти кредиторiв про порядок та строк задоволення вимог 
кредиторiв, на пiдставi прийнятого рiшення Загальними зборами 
акцiонерiв про видiл iз Публiчного акцiонерного товариства «Шкiряне 
пiдприємство «Свiтанок», нового Публiчного акцiонерного товариства; 
отримувати письмовi вимоги кредиторiв вiдповiдно до частини другої 
статтi 82 Закону України «Про акцiонернi товариства»; здiйснювати за-
ходи щодо задоволення вимог кредиторiв, заявлених до Товариства 
вiдповiдно до частини другої статтi 82 Закону України «Про акцiонернi 
товариства».

Ухвалили:
1.Обрати Лічильну комісії для підрахунку голосів з питань Порядку 

денного Загальних зборів акціонерів у складі: Голови Лічильної комісії (за 
рішенням Лічильної комісії) - Драган Наталії Михайлівни та Членів комісії: 
Польової Надії Петрівни, Панчишин Надії Орестівни. 2. Обрати Робочі 
органи, для проведення Загальних зборів акціонерів у наступному складі: 
Голова зборів: Прокопик Татас Ігорович; Секретар: Підставська Катерина 
Євгенівна. 3. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів: 
для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.  
4. Затвердити Протокол № 1 від 26 квітня 2017 року Реєстраційної комісії 
Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», 
на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх пред-
ставників та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих 
акцій. 5. Затвердити Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на 
голосування) річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Шкіряне підприємство «Світанок». 6. Затвердити Звіт Вико-
навчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік. 7. Звіт На-
глядової ради Товариства за 2016 рік – затвердити. 8. Затвердити Баланс 
станом на 31 грудня 2016 року та фінансовий звіт за відповідний період в 
цілому. 9. Затвердити використання коштів Товариством за 2016 рік згід-
но статей «Доходів та Витрат». 10. Дивіденди за звітний 2016 рік – не на-
раховувати та не виплачувати, у зв’язку з відсутністю прибутку за 2016 рік. 
11. Припинити з 26 квітня 2016 року, відповідно до Закону України «Про 
акціонері товариства» та Статуту Публічного акціонерного товариства 
«Шкіряне підприємство «Світанок», повноваження Наглядової ради Пу-
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блічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», у 
складі: Прокопика Тараса Ігоровича – Голови Наглядової ради; Прокоси 
Богдана Сергійовича та Сороки Наталії Василівни - членів Наглядової 
ради. 12. Обрати, з 26 квітня 2017 року, Наглядову раду Публічного акціо-
нерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», у кількості 5 осіб 
(членів) терміном на 3 (три) роки, відповідно до Закону України «Про ак-
ціонері товариства» та Статуту Публічного акціонерного товариства «Шкі-
ряне підприємство «Світанок», персонально: - Прокопика Тараса Ігорови-
ча – на посаду ГоловиНаглядової ради; - Прокосу Богдана Сергійовича, 
Сороку Наталію Василівну, Білана Назара Мироновича, Олексюка Андрі-
ана Івановича -на посаду членів Наглядової ради. 13. 1 Укласти Контракт 
(Договір) від імені Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підпри-
ємство «Світанок» із кожним членом Наглядової ради. 2 Визначити, Ков-
ток Віктора Петровича - Директора Публічного акціонерного товариства 
«Шкіряне підприємство «Світанок», Уповноваженою особою на підписан-
ня Контракту (Договору) від імені Товариства з кожним членом Наглядо-
вої ради. 3 Визначити виконання обов’язків членів Наглядової ради - без-
оплатною. 14. Підтвердити прийняті рішення у 2016 році: - Наглядовою 
радою, згідно Протоколів засідання, (додаються); - Виконавчого органу 
(Директора), на підставі Наказів, Розпоряджень, укладених Договорів та 
інших поточних документів. 15. 1 Дати згоду, на надання повноважень Ви-
конавчому органу, на укладання Товариством правочинів (включаючи, 
але не обмежуючись, правочини, пов’язані з порукою, кредитом, позикою, 
гарантією, заставою/іпотекою), на період до проведення річних Загальних 
зборів акціонерів, та за попереднім погодженням з Наглядовою радою.  
2 Надати повноваження на укладення та підпис таких правочинів Дирек-
тору Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світа-
нок» - Ковток Віктору Петровичу, за попереднім погодженням з Наглядо-
вою радою Товариства. 16. 1. Прийняти рішення про виділ із Публічного 
акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», нового Пу-
блічного акціонерного товариства, місцезнаходження якого буде: 79024, 
місто Львів, вулиця Промислова, будинок 53. 2. Здійснити виділ із Публіч-
ного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», нового 
Публічного акціонерного товариства, з метою упорядкування ведення об-
ліку, господарської діяльності в цілому та з урахуванням рішення Нагля-
дової ради Товариства, (Протокол №3 Засідання Наглядової ради від 06 
березня 2017 року). 3. Вважати Публічне акціонерне товариство, яке буде 
створене внаслідок виділу, Правонаступником - Публічного акціонерного 
товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», згідно Розподільчого ба-
лансу. 17. 1. Виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне під-
приємство «Світанок» нового Публічного акціонерного товариства, про-
вести відповідно до чинного законодавства України та вимог Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2. Відомості про виділ офор-
мити Рішенням про випуск акцій Публічного акціонерного товариства 
«Шкіряне підприємства «Світанок» на дату прийняття рішення про виділ, 
з дотриманням певних вимог законодавства та врахувати наступне: - за-
гальний розмір Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства 
«Шкіряне підприємство «Світанок» після виділу та нового Публічного ак-
ціонерного товариства, тобто сума Статутного капіталу двох підприємств 
після виділу, повинен становити 155 389 580,00 гривень. - Статутний капі-
тал Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світа-
нок», з якого здійснюється виділ, буде зменшено на частину акцій, яка 
конвертована в акції нового Публічного товариства та становитиме:  
124 311 664,00 гривень; - Статутний капітал Публічного акціонерного то-
вариства, яке створюється шляхом виділу з Публічного акціонерного то-
вариства «Шкіряне підприємство «Світанок», становитиме: - 31 077 916, 00 
гривень, що відповідає вимогам законодавства при створенні нових акці-
онерних товариств, а саме: Статутний капітал товариства повинен бути 
не меншим 1 250 мінімальних зарплат на дату прийняття рішення про 
створення товариства, тобто: 3 200 гривень х 1 250 = 4 000 000 гривень; 
- номінальна вартість акцій, що випускаються – 0,25 гривень; - кількість 
акцій, що конвертується з метою їх випуску 124 311 664 штук простих 
іменних акцій; - здійснити викуп акцій у акціонерів голосуючих акцій, які 
будуть голосувати «Проти» за прийняте Рішення про виділ та у акціоне-
рів, які звернуться до Товариства з письмовою Заявою, про намір продати 
належні їм акції. Викуп акцій здійснити за ринковою вартістю акцій, за-
твердженою Наглядової радою, на підставі письмової Заяви акціонера до 
Товариства та Договору купівлі-продажу акцій, оформленого згідно чин-
ного законодавства України з 26 квітня 2017 року до 29 травня 2017 року; 
- здійснити конвертацію акцій у Статутному капіталі Публічного акціонер-
ного товариства «Шкіряне підприємство Світанок», з якого здійснюється 
виділ, в акції Публічного акціонерного товариства - Правонаступника, що 
створюється внаслідок виділу, в порядку та за коефіцієнтом конвертації 
акцій; - здійснити розміщення (обмін) частини акцій Публічного акціонер-
ного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», з якого здійснюється 
виділ, шляхом конвертації, в акції Публічного акціонерного товариства, 
яке створено шляхом виділу, з метою випуску акцій, та їх розподілу серед 
всіх акціонерів Товариства, які є власниками акцій, що підлягають конвер-

тації, з якого здійснюється виділ, а також серед акціонерів, які отримують 
акції Публічного акціонерного товариства - Правонаступника, після реє-
страції випуску акцій та отримання Тимчасового свідоцтва про реєстра-
цію випуску акції, Товариства, що виділяється; - не допускати обмежень 
терміну видачі акціонерам документів щодо підтвердження їх прав влас-
ності. 18. 1. Прийняти рішення про затвердження порядку та умов обміну 
акцій Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світа-
нок», на акції Товариства, що створюється шляхом виділу із Публічного 
акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок». 2. Не допус-
кати обмеження терміну видачі акціонерам документів щодо підтвер-
дження їх прав власності на акції Товариств, що створюються під час ви-
ділу. 19. Створити нове Підприємство – юридичну особу, на підставі 
прийнятого рішення річними Загальними зборами про виділ із Публічного 
акціонерного товариства «Шкіряного підприємства «Світанок», нового Пу-
блічного акціонерного товариства з: - Метою - одержання прибутку для 
задоволення соціально-економічних потреб акціонерів та трудового ко-
лективу Товариства, запровадження сучасних технологій, форм організа-
ції виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних), здійснен-
ня виробничої та комерційної діяльності з метою задоволення суспільних 
потреб у заготівельній діяльності, реалізації продукції шляхом найбільш 
ефективного використання майна Товариства; - Предметом діяльності 
Товариства: * види господарської діяльності - дублення шкур і оздоблен-
ня шкіри; *вичинка та фарбування хутра; виробництво дорожніх виробів, 
сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів; *неспеці-
алізована оптова торгівля; інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізова-
них магазинах; *вантажний автомобільний транспорт, а також тих, які не 
заборонені законодавством України та ті, які будуть передбачені Стату-
том Публічного акціонерного товариства. 2. Визначити повне його найме-
нування: - українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Світанок 
Плюс»; - російською мовою: Публичное акционерное общество «Свита-
нок Плюс». - англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 
«SVITANOK PlYUS». 3. Визначити скорочене його найменування : - укра-
їнською мовою: ПАТ «Світанок Плюс»; - російською мовою: ПАО «Світа-
нок Плюс»; - англійською мовою: PJSC «SVITANOK PlYUS». 4. Визначити 
його місце знаходження: 79024, місто Львів, вулиця Промислова, будинок 
53. 5. Затвердити Статутний капітал Публічного акціонерного товариства 
«Світанок Плюс» в розмірі 31 077 916, 00 гривень, який буде поділено на 
124 311 664 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гри-
вень одна акція. Форма існування – бездокументарна. 6. Директору Пу-
блічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», 
Ковток Віктору Петровичу: - підготувати та подати документи до Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання Тим-
часового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій; - підготувати та подати 
документи до Публічного акціонерного товариства «Національний депо-
зитарій України» для укладання Тимчасового договору на обслуговуван-
ня емісії цінних паперів, присвоєння міжнародного коду цінних паперів та 
депонування Тимчасового глобального сертифікату. 7. Визначити Упо-
вноваженою особою, на підписання всіх необхідних документів, пов’язаних 
із створенням нового Публічного акціонерного товариства, в тому числі, 
Договору на обслуговування емісії цінних паперів, відкриття Рахунку у 
цінних паперах та бути Розпорядником рахунку Публічного акціонерного 
товариства «Світанок Плюс» - Підставську Катерину Євгенівну (дата 
та рік народження – 9 грудня 1982 р., паспорт: паспорт серії КВ 404703, 
виданий Залізничним РВ УМВСУ у Львівській області 20 квітня 2000 року, 
ідентифікаційний номер: 3029305467, контактний телефон: +380 (67) 
9993130). 20. Визначити Виконавчий орган, уповноваженим органом То-
вариства, якому надаються повноваження: -складання Переліку акціоне-
рів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних 
їм акцій; - здійснення обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій 
в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством; - здійснен-
ня заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товари-
ства; - проведення дії щодо забезпечення прийнятого рішення річними 
Загальними зборами акціонерів про виділ із Публічного акціонерного то-
вариства «Шкіряне підприємство «Світанок»», нового Публічного акціо-
нерного товариства. 21. Визначити – Ковток Віктора Петровича, Уповно-
важеною особою, якій надаються повноваження: - здійснювати 
персональне повідомлення акціонерів, Перелік яких затверджено річни-
ми Загальними зборами акціонерів Товариства, про право вимоги 
обов’язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення ви-
купу Товариством належних їм акцій; - повідомляти кредиторів про поря-
док та строк задоволення вимог кредиторів, на підставі прийнятого рішен-
ня черговими Загальними зборами акціонерів про виділ із Публічного 
акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», нового Пу-
блічного акціонерного товариства; - отримувати письмові вимоги кредито-
рів відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні 
товариства.

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Кондитерська фабрика «А.В.К.», м.Мукачево»

2. Код за ЄДРПОУ: 00382088
3. Місцезнаходження: 89600 м.Мукачево, вул.Духновича, б.14
4. Міжміський код, телефон та факс: 0313154968, 0313121508
5. Електронна поштова адреса: patkonduteravk@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням Загальних зборів акціонерів товариства, Протокол №1 від 

26.04.2018 р., припинено повноваження голови Наглядової ради товари-
ства Гавшина Василя Вікторовича в зв»язку із закінченням терміну обран-
ня. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. По-
садова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі 
злочини. Пребував на посаді один рік.

Рішенням Загальних зборів акціонерів товариства, Протокол №1 від 
26.04.2018 р., припинено повноваження члена Наглядової ради товари-
ства Радчука Андрія Вікторовича в зв»язку із закінченням терміну обран-
ня. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. По-
садова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі 
злочини. Перебував на посаді один рік.

Рішенням Загальних зборів акціонерів товариства, Протокол №1 від 
26.04.2018 р., припинено повноваження члена Наглядової ради товари-
ства Приставакіної Лариси Миколаївни в зв»язку із закінченням терміну 
обрання. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. По-
садова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі зло-
чини. Пребував на посаді один рік.

Рішенням Загальних зборів акціонерів товариства, Протокол №1 від 
26.04.2018 р., обрано на посаду члена Наглядової ради товариства Гавши-
на Василя Вікторовича. На посаду члена Наглядової ради обрано в зв»язку 
з припиненням повноважень Голови та членів Наглядової ради згідно рі-
шення Загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. Протокол №1. Дана 
посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Дана по-
садова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi зло-
чини. Дана посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Това-
риства, не є акціонером товариства. Посадову особу обрано на термін до 
наступних чергових загальних зборiв ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 
«А.В.К.», М. МУКАЧЕВО». Посади, які обіймала посадова особа протягом 
останніх п'яти років: з 19.11.2008р. по 31.05.2012р. - начальник юридичного 
управлiння дирекцiї з правового забезпечення ТОВ «МЕТIНВЕСТ 
ХОЛДIНГ»;

з 01.06.2012р. по 22.04.2013р. - начальник управлiння правового супро-
водження бiзнес-процессiв дирекцiї з правового забезпечення ТОВ 
«МЕТIНВЕСТ ХОЛДIНГ»;

з 11.08.2014р. - 07.11.2014р. - начальник юридичного департаменту 
ПрАТ «АВК»;

з 10.11.2014р. - 03.02.2015р. - директор з правового забезпечення ТОВ 
«АВК КОНФЕКШIНЕРI»;

з 02.09.2015р. по 22.10.2017о. -директор з правового забезпечення 
ТОВ «АВК КОНФЕКШIНЕРI»;

З 23.10.2017р. по теперішній час- заступник генерального директора з 
правового забезпечення ТОВ «АВК КОНФЕКШIНЕРI»;

з 01.05.2016р. по 26.01.2017р. - Член Наглядової Ради ПАТ «КОНДИ-
ТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО»;

з 27.01.2017р. по 28.04.2017р. - Голова Наглядової Ради ПАТ «КОНДИ-
ТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО»;

з 28.04.2017р. по 26.04.2018р. - Голова Наглядової Ради ПАТ «КОНДИ-
ТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО». Посадова особа не є пред-
ставником акцiонера або групи акцiонерiв та не є незалежним директо-
ром.

Рішенням Загальних зборів акціонерів товариства, Протокол №1 від 
26.04.2018 р., обрано на посаду члена Наглядової ради товариства Мар-
ченко Константина Юрійовича. На посаду члена Наглядової ради обрано в 
зв»язку з припиненням повноважень Голови та членів Наглядової ради 
згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. Протокол №1. 
Дана посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Дана посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини. Дана посадова особа не володiє часткою в статутному 
капiталi Товариства, не є акціонером товариства. Посадову особу обрано 
на термін до наступних чергових зборiв ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 
«А.В.К.», М. МУКАЧЕВО»/

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: з 
01.04.2011р. по 2014р. - начальник юридичного відділу ПАТ «КОНДИТЕР-
СЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. ДОНЕЦЬК»;

з 2014р. - по теперішній час - приватний адвокат. Посадова особа не є 
представником акцiонера або групи акцiонерiв та не є незалежним дирек-
тором.

Рішенням Загальних зборів акціонерів товариства, Протокол №1 від 
26.04.2018 р., обрано на посаду члена Наглядової ради товариства Радчу-
ка Андрія Вікторовича. На посаду члена Наглядової ради обрано в зв»язку 
з припиненням повноважень Голови та членів Наглядової ради згідно рі-
шення Загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. Протокол №1. Дана 
посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Дана по-
садова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi зло-
чини. Дана посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Това-
риства, не є акціонером товариства. Посадову особу обрано на термін до 
наступних чергових зборiв ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», 
М. МУКАЧЕВО»

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: з 
01.03.2010р. по 15.02.2011р. - заступник начальника вiддiлу аналiтики та 
планування ПрАТ «АВК»;

з 16.02.2011р. по 31.03.2011р. - заступник начальника департаменту 
аналiтики та планування ПрАТ «АВК»;

з 01.04.2011р. по 02.01.2012р. - начальник департаменту збутової 
логiстики ПрАТ «АВК»;

з 03.01.2012р. по 10.06.2012р. - директор з логiстики ПрАТ «АВК»;
з 11.06.2012р. по 07.11.2014р. - заступник генерального директора з 

логiстики ПрАТ «АВК»;
з 10.11.2014р. по 22.10.2017р. - директор ланцюга поставок i логiстичних 

операцiй ТОВ «АВК КОНФЕКШIНЕРI»;
з 23.10.2017р. по теперішній час- заступник генерального директора з 

логiстики та поставок ТОВ «АВК КОНФЕКШIНЕРI»;
з 01.05.2016р. по 28.04.2017р. - Член Наглядової Ради ПАТ «КОНДИ-

ТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО»; 
з 28.04.2017р. по 26.04.2018р. - Член Наглядової Ради ПАТ «КОНДИ-

ТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО». 
Посадова особа не є представником акцiонера або групи акцiонерiв та 

не є незалежним директором.
Рішенням Загальних зборів акціонерів товариства, Протокол №1 від 

26.04.2018 р., обрано на посаду члена Наглядової ради товариства Клей-
менову Олену Володимирівну. На посаду члена Наглядової ради обрано в 
зв»язку з припиненням повноважень Голови та членів Наглядової ради 
згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. Протокол №1. 
Дана посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Дана посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини. Дана посадова особа не володiє часткою в статутному 
капiталi Товариства, не є акціонером товариства. Посадову особу обрано 
на термін до наступних чергових загальних зборiв ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА 
ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» .

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: з 
14.08.2006р. - по 01.12.2014 р. - юрисконсульт ПрАТ «АВК»;

з 01.12.2014р. по теперiшнiй час - юрисконсульт ТОВ «АВК 
КОНФЕКШIНЕРI». 

Посадова особа не є представником акцiонера або групи акцiонерiв та 
не є незалежним директором.

Рішенням Загальних зборів акціонерів товариства, Протокол №1 від 
26.04.2018 р., обрано на посаду члена Наглядової ради товариства При-
ставакіну Ларису Миколаївну. На посаду члена Наглядової ради обрано в 
зв»язку з припиненням повноважень Голови та членів Наглядової ради 
згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. Протокол №1. 
Дана посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Дана посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини. Дана посадова особа не володiє часткою в статутному 
капiталi Товариства, не є акціонером товариства. Посадову особу обрано 
на термін до наступних чергових загальних зборiв ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА 
ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» 

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: з 
15.05.2009р. по 23.01.2015р. - фiнансовий директор ПрАТ «АВК»;

з 26.01.2015р. по 22.10.2017р - фiнансовий директор ТОВ «АВК 
КОНФЕКШIНЕРI»;

з 10.11.2014р. по 22.10.2017р. - директор ланцюга поставок i логiстичних 
операцiй ТОВ «АВК КОНФЕКШIНЕРI»;

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М.МУКАЧЕВО»
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з 23.10.2017р. по теперішній час- заступник генерального директора з 
фінансів ТОВ «АВК КОНФЕКШIНЕРI»;

з 01.05.2016р. по 28.04.2017р. - Член Наглядової Ради ПАТ «КОНДИ-
ТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО»;

з 28.04.2017р. по 26.04.2018р. - Член Наглядової Ради ПАТ «КОНДИ-
ТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО». 

Посадова особа не є представником акцiонера або групи акцiонерiв та 
не є незалежним директором.

Рішенням Наглядової ради товариства, Протокол №50 від 26.04.2018 
р., обрано на посаду Голови Наглядової ради товариства Гавшина Василя 
Вікторовича. На посаду Голови Наглядової ради обрано в зв»язку з при-
пиненням повноважень Голови та членів Наглядової ради згідно рішення 
Загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. Протокол №1. Дана посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Дана посадова осо-
ба не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Дана 
посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Товариства, не є 
акціонером товариства. Посадову особу обрано на термін до наступних 
чергових зборiв ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕ-
ВО».

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: з 
19.11.2008р. по 31.05.2012р. - начальник юридичного управлiння дирекцiї з 
правового забезпечення ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДIНГ»;

з 01.06.2012р. по 22.04.2013р. - начальник управлiння правового супро-
водження бiзнес-процессiв дирекцiї з правового забезпечення ТОВ 
«МЕТIНВЕСТ ХОЛДIНГ»;

з 11.08.2014р. - 07.11.2014р. - начальник юридичного департаменту 
ПрАТ «АВК»;

з 10.11.2014р. - 03.02.2015р. - директор з правового забезпечення ТОВ 
«АВК КОНФЕКШIНЕРI»;

з 02.09.2015р. по 22.10.2017о. -директор з правового забезпечення ТОВ 
«АВК КОНФЕКШIНЕРI»;

З 23.10.2017р. по теперішній час- заступник генерального директора з 
правового забезпечення ТОВ «АВК КОНФЕКШIНЕРI»;

з 01.05.2016р. по 26.01.2017р. - Член Наглядової Ради ПАТ «КОНДИ-
ТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО»;

з 27.01.2017р. по 28.04.2017р. - Голова Наглядової Ради ПАТ «КОНДИ-
ТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО»;

з 28.04.2017р. по 26.04.2018р. - Голова Наглядової Ради ПАТ «КОНДИ-
ТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО».

Посадова особа не є представником акцiонера або групи акцiонерiв та 
не є незалежним директором.

Рішенням Загальних зборів акціонерів товариства, Протокол №1 від 
26.04.2018 р., обрано на посаду члена Ревізійної комісії товариства Русин 
Марію Михайлівну. На посаду члена Ревізійної комісії обрано в зв»язку із 
закінченням строку повноважень членів Ревізійної комісії. Дана посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Дана посадова осо-
ба не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Дана 
посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Товариства, що 
складає 0,0948% від загальної кількості акцій Товариства. Посадову особу 
обрано на термін три роки.

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: 
пенсіонер;

з 17.07.1991р. по 11.02.2013р.- помiчник директора по кадрам;
з 30.09.2011р. по 28.04.2015р. - Член Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИ-

ТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО». 
з 28.04.2015р. по 26.04.2018р. - Член Наглядової Ради ПАТ «КОНДИ-

ТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО». 
Посадова особа не є представником акцiонера або групи акцiонерiв та 

не є незалежним директором.

Рішенням Загальних зборів акціонерів товариства, Протокол №1 від 
26.04.2018 р., обрано на посаду члена Ревізійної комісії товариства Мар-
тон Мар'яну Андріївну. На посаду члена Ревізійної комісії обрано в зв»язку 
із закінченням строку повноважень членів Ревізійної комісії. Дана посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Дана посадова 
особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. 
Дана посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Товариства, 
що складає 0,0718% від загальної кількості акцій Товариства. Посадову 
особу обрано на термін три роки.

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: з 
01.10.1999р по 18.02.2013р. бухгалтер ПрАТ «АВК»;

З 09.06.2015р. по теперішній час - старший рахівник ТзОВ «Флекстро-
нікс»

з 30.09.2011р. по 28.04.2015р. - Член Наглядової Ради ПАТ «КОНДИ-
ТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО». 

з 28.04.2015р. по 26.04.2018р. - Член Наглядової Ради ПАТ «КОНДИ-
ТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО». 

Посадова особа не є представником акцiонера або групи акцiонерiв та 
не є незалежним директором.

Рішенням Загальних зборів акціонерів товариства, Протокол №1 від 
26.04.2018 р., обрано на посаду члена Ревізійної комісії товариства Пуга 
Ганну Іванівну. На посаду члена Ревізійної комісії обрано в зв»язку із за-
кінченням строку повноважень членів Ревізійної комісії. Дана посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Дана посадова осо-
ба не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Дана 
посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Товариства, що 
складає 0,1165% від загальної кількості акцій Товариства. Посадову особу 
обрано на термін три роки.

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: 
пенсіонер;

з 30.09.2011р. по 28.04.2015р. - Член Наглядової Ради ПАТ «КОНДИ-
ТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО». 

з 28.04.2015р. по 26.04.2018р. - Член Наглядової Ради ПАТ «КОНДИ-
ТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО». 

Посадова особа не є представником акцiонера або групи акцiонерiв та 
не є незалежним директором.

Рішенням Ревізійної комісії Товариства, Протокол №2 від 26.04.2018 р., 
обрано на посаду голови Ревізійної комісії товариства Русин Марію 
Михайлівну. Дана посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Дана посадова особа не має непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини. Дана посадова особа володiє часткою 
в статутному капiталi Товариства, що складає 0,0948% від загальної 
кількості акцій Товариства. Посадову особу обрано на термін три 
роки.

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: 
пенсіонер;

з 17.07.1991р. по 11.02.2013р.- помiчник директора по кадрам;
з 30.09.2011р. по 28.04.2015р. - Член Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИ-

ТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО». 
з 28.04.2015р. по 26.04.2018р. - Член Наглядової Ради ПАТ «КОНДИ-

ТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО». 
Посадова особа не є представником акцiонера або групи акцiонерiв та 

не є незалежним директором.
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  Папазова В.І.
26.04.2018

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

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

«Стрийський завод ковальсько-
пресового обладнання»

2. Код за ЄДРПОУ 00222261
3. Місцезнаходження 82400 м. Стрий вул. Промислова,4
4. Міжміський код, телефон та факс (03245) 5-80-49 (03245) 5-80-49
5. Електронна поштова адреса tech@kpostryi.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.kpo.com.ua

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

2. Текст повідомлення
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від  

25 квітня 2018 року) припинено повноваження Голови Наглядової ради Лу-
кошина Сергія Володимировича. Рішення прийнято на підставі пропозицій На-
глядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
данних. Володіє часткою 0,0298% в статутному капіталі Товариства. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: 23.06.2015 р. – 25.04.2018 р. 

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від  
25 квітня 2018 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради 
Кравченка Олега Борисовича. Рішення прийнято на підставі пропозицій На-
глядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
данних. Володіє часткою 46,466% в статутному капіталі Товариства. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 23.06.2015 р. – 25.04.2018 р. 

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від  
25 квітня 2018 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради На-

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ»
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сібова Аландар Кара огли. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядо-
вої ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних дан-
них. Володіє часткою 0,055% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протя-
гом якого особа перебувала на посадi: 23.06.2015 р. – 25.04.2018 р. 

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від  
25 квітня 2018 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Това-
риство з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-російське підприєм-
ство «Стан-Комплект» в особі Генерального директора Грабка Ігоря Анатолійо-
вича (не надав згоди на розкриття паспортних данних, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, акціями Товариства не володіє). Володіє 
часткою 19,499% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято на під-
ставі пропозицій Наглядової ради Товариства. Загальний строк, протягом якого 
посадова особа перебувала на посадi: 23.06.2015 р. – 25.04.2018 р. 

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 
25 квітня 2018 року) припинено повноваження Голови Правлiння Кулика 
Вiктора Миколайовича. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядо-
вої ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних дан-
них. Володіє часткою 16.741% в статутному капіталі Товариства. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 24.04.2011 р. – 25.04.2018 р. 

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 
25 квітня 2018 року) припинено повноваження Члена Правління Новікова 
Валерія Віталійовича. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової 
ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. 
Володіє часткою 0.007% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протя-
гом якого особа перебувала на посадi: 24.04.2011 р. – 25.04.2018 р. 

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 
25 квітня 2018 року) припинено повноваження Члена Правління Возняк 
Ірини Федорівни. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради 
Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Воло-
діє часткою 0.128% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протя-
гом якого особа перебувала на посадi: 24.04.2011 р. – 25.04.2018 р. 

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від  
25 квітня 2018 року) припинено повноваження Голови Ревізійної комісії 
Луговського Валерiя Яковича. Рішення прийнято на підставі пропозицій На-
глядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
данних. Володіє часткою 0.005% в статутному капіталі Товариства. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 23.06.2015 р. – 25.04.2018 р. 

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від  
25 квітня 2018 року) припинено повноваження Члена Ревізійної комісії 
Ростовецької Наталії Ярославівни. Рішення прийнято на підставі пропозицій 
Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них данних. Володіє часткою 0.005% в статутному капіталі Товариства. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 23.06.2015 р. – 25.04.2018 р. 

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від  
25 квітня 2018 року) припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Ку-
тасевич Віри Петрівни. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової 
ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. 
Володіє часткою 0.007% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протя-
гом якого особа перебувала на посадi: 23.06.2015 р. – 25.04.2018 р. 

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 
25 квітня 2018 року) обрано Головою Правління Кулика Віктора Микола-
йовича. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Товари-
ства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє част-
кою 16.741% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу:  
5 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: 
ПАТ «Стрийський завод КПО», Голова правління.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 
25 квітня 2018 року) обрано Членом Правління Новікова Валерія Віталійо-
вича. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Товари-
ства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє част-
кою 0.007% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу:  
5 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років:  
ПАТ «Стрийський завод КПО», начальник окремого виробничого підрозділу.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 
25 квітня 2018 року) обрано Членом Правління Возняк Ірину Федорівну. 
Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Товариства. Осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою 
0.128% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу:  
5 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: 
ПАТ «Стрийський завод КПО», Член Правління-головний бухгалтер.

Рішенням Ревізійної комісії Товариства (Протокол № 1 від 25 квітня 2018 

року) обрано Головою Ревізійної комісії Луговського Валерія Яковича. 
Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Товариства. Осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою 
0,005% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу:  
5 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: 
начальник пожежно-сторожової охорони ПАТ «Стрийський завод КПО», го-
лова ревізійної комісії, ТзОВ «Торгово-виробниче підприємство Стрийське 
КПО», директор. Річні збори акцiонерiв Товариства (Протокол від 25 квітня 
2018 року) призначили Луговського Валерія Яковича на посаду Члена Реві-
зійної комісії, а засiдання Ревізійної комісії вiд 25 квітня 2018 року обрали 
його Головою Ревізійної комісії, згiдно Статуту Товариства.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 
25 квітня 2018 року) обрано Членом Ревізійної комісії Кутасевич Віру Пе-
трівну. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Товари-
ства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє част-
кою 0,007% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу:  
5 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: 
ПАТ «Стрийський завод КПО» інженер-технолог, член Ревізійної комісії.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 
25 квітня 2018 року) обрано Членом Ревізійної комісії Ростовецьку Ната-
лію Ярославівну. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради 
Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Воло-
діє часткою 0,005% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призна-
чено особу: 5 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх 
п’яти років: ПАТ «Стийський завод КПО», заступник головного бухгалтера, 
член Ревізійної комісії.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової 
ради №2 від 25 квітня 2018 року) обрано Головою Наглядової ради Луко-
шина Сергія Володимировича. Рішення прийнято на підставі пропозицій 
Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них данних. Володіє часткою 0.03% в статутному капіталі Товариства. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
призначено особу: 5 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останніх п’яти років: ВАТ ім. Васильєва, ТОВ «АСТ Компані», директор. Річ-
ні збори акцiонерiв Товариства (Протокол від 25 квітня 2018 року) призна-
чили Лукошина Сергія Володимировича на посаду Члена Наглядової ради, 
а засiдання Наглядової ради, протокол № 2 вiд 25 квітня 2018 року обрали 
його Головою Наглядової ради, згiдно Статуту Товариства.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від  
25 квітня 2018 року) обрано Членом Наглядової ради Кравченка Олега Бори-
совича. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Товариства. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою 
46.466% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 5 років. Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: ТОВ «СП «Стан-
Комплект, м.Київ, Московський пр..23, віце-президент, юрисконсульт.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 
25 квітня 2018 року) обрано Членом Наглядової ради Насібова Аландар 
Кара огли. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Това-
риства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє 
часткою 0.055% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 
5 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: ДП 
«Дослідний завод ВАТ «Стрийський завод КПО», директор, ДП «Добробут» 
ВАТ «Стрийський завод КПО», директор.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 
25 квітня 2018 року) обрано Членом Наглядової ради Саприкіна Євгена 
Віталійовича (представника акціонера Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «СП «Стан-Комплект», який володіє часткою 19,499%). Рішення 
прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Товариства. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою 0 % в статут-
ному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 5 років. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: ТОВ «Проммаш-метал», 
директор ТОВ»Центро-сервіс», директор ТОВ «СП «Стан-Комплект, Гене-
ральний директор.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 
25 квітня 2018 року) обрано Членом Наглядової ради Клубович Тетяну 
Валеріївну. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Това-
риства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє 
часткою 0,005% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 
5 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: 
ТОВ «Сільпо ФУДД», касир.

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 Кулик Вiктор Миколайович
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Ми-
ронівський хлібопродукт»

Код за ЄДРПОУ: 25412361
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миро-

нівка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-00-00, 207-00-40
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.mhp.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «МХП» (Протокол 
№2 від 25.04.2018 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб 
емітента:

Припинено повноваження. Голова Наглядової ради – Жукотанський 
Олександр Васильович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною 
особою не надано) з 25.04.2018 р. у зв’язку із закінченням терміну дії пов-
новажень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «МХП» 
(Протокол №2 від 25.04.2018р.). Частка, якою володіє в статутному капі-
талі емітента: 0,000000033%. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Перебував на посаді з 27.04.2017р. по 
25.04.2018 р. 

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Чепелюк Сергій 
Іванович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не на-
дано) з 25.04.2018 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та 
на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «МХП» (Протокол 
№2 від 25.04.2018р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітен-
та: 0,000000033%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Перебував на посаді з 27.04.2017р. по 25.04.2018 р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Тереня Людми-
ла Леонідівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 25.04.2018 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень 
та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «МХП» (Протокол 
№2 від 25.04.2018р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітен-
та: 0,0002%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Перебував на посаді з 27.04.2017р. по 25.04.2018 р.

Припинено повноваження. Незалежний член Наглядової ради (не-
залежний директор) – Усенко Олександр Юрійович (згоду на розкриття 
паспортних даних фізичною особою не надано) з 25.04.2018 р. у зв’язку 
із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення загальних 
зборів акціонерів ПАТ «МХП» (Протокол №2 від 25.04.2018р.). Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 27.04.2017р. 
по 25.04.2018 р.

Обрано. Голова Наглядової ради – Жукотанський Олександр Васи-
льович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не нада-
но) з 25.04.2018 р. у зв’язку із закінченням строку повноважень попере-
днього складу Наглядової ради та на підставі рішення загальних зборів 
акціонерів (Протокол №2 від 25.04.2018 р.), та рішення засідання Нагля-
дової ради (Протокол №7 від 25.04.2018 р.). Строк, на який призначено 
особу – до наступних річних загальних зборів товариства. Частка, якою 
володіє в статутному капіталі емітента: 0,000000033%. Відсутня непога-
шена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обій-
мала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова правління ПАТ 
«МЗВКК», Генеральний директор ТОВ «Катеринопільський елеватор», 
Голова Наглядової ради ПАТ «МХП», Член Наглядової ради ПАТ «Добро-
пільський комбінат хлібопродуктів».

Обрано. Член Наглядової ради – Чепелюк Сергій Іванович (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 25.04.2018 р. 
у зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього складу Нагля-
дової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол 
№2 від 25.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу – до наступних 
річних загальних зборів товариства. Частка, якою володіє в статутному 
капіталі емітента: 0,000000033%. Відсутня непогашена судимість за ко-
рисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п'яти років: Головний інженер ПАТ «МЗВКК», Член правління 
ПАТ «МЗВКК», Член Наглядової ради ПАТ «МХП».

Обрано. Член Наглядової ради – Тереня Людмила Леонідівна (згоду 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
25.04.2018 р. у зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього 
складу Наглядової ради та на підставі рішення загальних зборів акціоне-

рів (Протокол №2 від 25.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу – 
до наступних річних загальних зборів товариства. Частка, якою володіє в 
статутному капіталі емітента: 0,0002%. Відсутня непогашена судимість 
за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа про-
тягом останніх п'яти років: провідний юрист ПАТ «Миронівський хлібопро-
дукт».

Обрано. Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) – 
Кучеренко Юлія Вікторівна (згоду на розкриття паспортних даних фізич-
ною особою не надано) з 25.04.2018 р. у зв’язку із закінченням строку 
повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішен-
ня загальних зборів акціонерів (Протокол №2 від 25.04.2018 р.). Строк, на 
який призначено особу – до наступних річних загальних зборів товари-
ства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непо-
гашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обій-
мала ця особа протягом останніх п'яти років: з листопада 2015 по травень 
2017 рр. - молодший юрисконсульт корпоративного відділу ПАТ «Дружків-
ське радіоуправління» (код 00191796), З травня 2017 по теперішній час 
- юрисконсульт юридичного департаменту ТОВ «ЮМДЖИ АГРО» (код 
39458102).

Обрано. Незалежний член Наглядової ради (незалежний дирек-
тор) – Лазаренко Юлія Олександрівна (згоду на розкриття паспортних 
даних фізичною особою не надано) з 25.04.2018 р. у зв’язку із закінчен-
ням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради та на 
підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №2 від 
25.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу – до наступних річних 
загальних зборів товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові зло-
чини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 
Гімназія «КОНСУЛ» №86, ТОВ «Центр раннього розвитку дітей» - ви-
кладач англійської мови.

Припинено повноваження. Голова правління – Косюк Юрій Анатолі-
йович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не нада-
но) з 25.04.2018 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та на 
підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «МХП» (Протокол №2 
від 25.04.2018р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 
0.010406925%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Перебував на посаді з 21.03.2013 р. по 25.04.2018 р.

Припинено повноваження. Член правління – Мельник Юрій Федоро-
вич (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
25.04.2018 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та на під-
ставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «МХП» (Протокол №2 від 
25.04.2018р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Перебував на посаді з 21.03.2013 по 25.04.2018 р.

Припинено повноваження. Член правління – Капелюшна Вікторія 
Борисівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 25.04.2018 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повнова-
жень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «МХП» 
(Протокол №2 від 25.04.2018р.). Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 21.03.2013р. по 
25.04.2018 р.

Припинено повноваження. Член правління – Писарєв Максим Еле-
онорійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 25.04.2018 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень 
та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «МХП» (Протокол 
№2 від 25.04.2018р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Перебував на посаді з 21.03.2013р. по 25.04.2018 р.

Припинено повноваження. Член правління – Футима Артур Феліксо-
вич (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
25.04.2018 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та на під-
ставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «МХП» (Протокол №2 від 
25.04.2018р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Перебував на посаді з 21.03.2013р. по 25.04.2018 р.

Обрано. Голова правління – Косюк Юрій Анатолійович (згоду на роз-
криття паспортних даних фізичною особою не надано) з 25.04.2018 р. у 
зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього складу Правлін-
ня та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №2 від 
25.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу – 5 років. Частка, якою 
володіє в статутному капіталі емітента: 0.010406%. Відсутня непогашена 
судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: Президент АТЗТ «Науково-технiчний 
бiзнес-центр харчової промисловостi», Президент ПрАТ «Агрофорт», 
Президент ПрАТ «Зернопродукт МХП», Президент ПрАТ «Дружба народiв 
Нова», Президент ПрАТ «Орiль-Лiдер», Президент ТОВ «НВФ «Урожай», 
Президент ПрАТ «Кримська фруктова компанiя», Генеральний директор 
СТОВ «Дружба народiв», Генеральний директор ТОВ «Вiнницька птахо-
фабрика», Генеральний директор ТОВ «Подiльський зернокомплекс», 
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ПрАТ «МХП Еко Енерджи», Заступник Глави Адмiнiстрацiї Президента 
України.

Обрано. Член правління – Мельник Юрій Федорович (згоду на роз-
криття паспортних даних фізичною особою не надано) з 25.04.2018 р. у 
зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього складу Прав-
ління та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №2 
від 25.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу – 5 років. Відсутня 
непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Президент ПрАТ «Аг-
рофорт», Президент ПрАТ «Зернопродукт МХП», Президент 
ПрАТ «Оріль-Лідер», Президент ТОВ «НВФ «Урожай», Генеральний ди-
ректор СТОВ «Дружба народів», Генеральний директор ТОВ «Вінницька 
птахофабрика», Генеральний директор ТОВ «Подільський зернокомп-
лекс», Президент ПрАТ «МХП Еко Енерджи», Заступник Голови правлін-
ня ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів», Гене-
ральний директор ТОВ «ІВК «Рідний край», Генеральний директор ТОВ 
«Зерновий край», Генеральний директор ТОВ «Баффало», Генераль-
ний директор ТОВ «Урожайна країна», Генеральний директор ТОВ «Аг-
ропостач».

Обрано. Член правління – Капелюшна Вікторія Борисівна (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 25.04.2018 р. 
у зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього складу Прав-
ління та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №2 від 
25.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу – 5 років. Відсутня непо-
гашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обій-
мала ця особа протягом останніх п'яти років: Фінансовий директор ПАТ 

«Миронівський хлібопродукт», Член Наглядової ради ПАТ «Миронівський 
завод по виготовленню круп і комбікормів».

Обрано. Член правління – Писарєв Максим Елеонорійович (згоду 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
25.04.2018 р. у зв’язку із закінченням строку повноважень попередньо-
го складу Правління та на підставі рішення загальних зборів акціонерів 
(Протокол №2 від 25.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу –  
5 років. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові зло-
чини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 
Президент ПрАТ «Миронівська птахофабрика», Директор ТОВ «Аттіс», 
Перший заступник Голови правління ЗАТ «Птахокомбінат «Дніпропе-
тровський».

Обрано. Член правління – Футима Артур Феліксович (згоду на роз-
криття паспортних даних фізичною особою не надано) з 25.04.2018 р. у 
зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього складу Правлін-
ня та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №2 від 
25.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу – 5 років. Відсутня непо-
гашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обій-
мала ця особа протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ «Катерино-
пільський елеватор».

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

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

Голова правління  Косюк Юрій Анатолійович
26.04.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МИРОНIВСЬКЕ АТП 13243». Код за ЄДРПОУ 05538856.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості 

про зміну складу посадових осіб емітента).
1. Місцезнаходження 08800, Київська, Миронiвський, 

Миронiвка, Коцюбинського, 3
2. Міжміський код, телефон та факс (04474) 5-11-08 5-15-73 5-15-73
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://emitent.tetra-studio.com.ua/
atp13243

Текст повідомлення
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 

припинення повноважень Голови Наглядової ради Жукотанського Олек-
сандра Васильовича прийнято 26.04.2018 року на чергових загальних збо-
рах (кворум 76,99%), протокол за № № 1 вiд 26.04.2018р.Паспортнi 
вiдомостi: СК 742298 02.02.1998 Миронiвським РВГУ МВС України в 
Київськiй областi.Володiє ПIЦП 0.076% вiд Статутного капiталу Товари-
ства.Попрацював на посадi: з 23.04.2015 .

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 
обрання Голови Наглядової ради Жукотанського Олександра Васильовича 
прийнято 26.04.2018 року на чергових загальних зборах (кворум _76,99_%), 
протокол за № 1 вiд 26.04.2018р.Паспортнi вiдомостi: СК 742298 02.02.1998 
Миронiвським РВГУ МВС України в Київськiй областi.Володiє ПIЦП 0.076 % 
вiд Статутного капiталу Товариства.Обiймав протягом своєї дiяльностi по-
саду: Голова правлiння ПАТ «Миронiвський ЗВКК».Термiн обрання: 
Вiдповiдно до Статуту на 3 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 
припинення повноважень Члена Наглядової ради Байбарзи Миколи Левковича 
прийнято 26.04.2018 року на чергових загальних зборах (кворум 76,99%), про-
токол за № № 1 вiд 26.04.2018р.Паспортнi вiдомостi: СМ 059690 26.02.1999р. 
Миронiвським РВГУ МВС України в Київськiй областi.Володiє ПIЦП 0.008% вiд 
Статутного капiталу Товариства.Попрацював на посадi: з 23.04.2015 .

.Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення 
про обрання членом Наглядової ради Шманенка Вiктора Михайловича 
прийнято 26.04.2018 року на чергових загальних зборах.(кворум _76,99_%), 
протокол за № 1 вiд 26.04.2018р.Паспортнi вiдомостi: СК 112428 18.10.1996 р 
Миронiвським РВГУ МВС України в Київськiй областi.

Володiє ПIЦП 0.008 % вiд Статутного капiталу Товариства.Попередня 
посада: Члена Наглядової ради. водiй пасажирської колони ВАТ 
«Миронiвське АТП-13243».Посадова особа не обiймає посади на будь-яких 
iнших пiдприємствах.Термiн обрання: Вiдповiдно до Статуту на 3 р.

.Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення 
про припинення повноважень Члена Наглядової ради Литовченка Олек-
сандра Васильовича прийнято 26.04.2018 року на чергових загальних збо-
рах (кворум 76,99%), протокол за № № 1 вiд 26.04.2018р.

Паспортнi вiдомостi: СК 793811 04.03.1998 Миронiвським РВГУ МВС 
України в Київськiй областi. Володiє ПIЦП 0.321 % вiд Статутного капiталу 
Товариства. Попрацював на посадi: з 23.04.2015.

.Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про об-
рання Члена Наглядової ради Литовченка Олександра Васильовича прийнято 
26.04.2018 року на чергових загальних зборах.(кворум 76,99%), протокол за 

№ № 1 вiд 26.04.2018р.Паспортнi вiдомостi: . СК 793811 04.03.1998 Миронiвським 
РВГУ МВС України в Київськiй областi. Володiє ПIЦП 0.321 % вiд Статутного 
капiталу Товариства.Попередня посада: ВАТ «Миронiвське АТП-13243», водiй

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Термiн обрання: Вiдповiдно до Статуту на 3 р.

.Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення 
про припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї Остапенко Людми-
ли Iванiвни прийнято 26.04.2018 року на чергових загальних зборах (кво-
рум 76,99%), протокол за № № 1 вiд 26.04.2018р.Паспортнi вiдомостi: СК 
847835 26.05.1998 Миронiвським РВГУ МВС України в Київськiй обл.
Володiє ПIЦП 0.008 % вiд Статутного капiталу Товариства.Попрацювала 
на посадi: з 28.04.2017 Вiдповiдно до Статуту на 1 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 
обрання Голови Ревiзiйної комiсiї Кириченко Свiтлани Андрiївни прийнято 
26.04.2018 року на чергових загальних зборах.(кворум 76,99%), протокол 
за № № 1 вiд 26.04.2018р.Паспортнi вiдомостi: СМ 337107 28.03.2001р. 
Миронiвським РВГУ МВС України в Київськiй обл..

Володiє ПIЦП 0.329% вiд Статутного капiталу Товариства.Попередня 
посада: Голови Ревiзiйної комiсiї ВАТ «Миронiвське АТП-13243». , Бухгал-
тер.Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 
Термiн обрання: Вiдповiдно до Статуту на 1 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 
припинення повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї Пожарка Вiталiя 
Вiталiйовича прийнято 26.04.2018 року на чергових загальних зборах (кво-
рум 76,99%), протокол за № № 1 вiд 26.04.2018р.Паспортнi вiдомостi: СК 
113373 15.11.1996 Миронiвським РВГУ МВС України в Київськiй обл.Володiє 
ПIЦП 0.008 % вiд Статутного капiталу Товариства.Попрацював на посадi: з 
28.04.2017 Вiдповiдно до Статуту на 1 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про об-
рання Члена Ревiзiйної комiсiї Пожарка Вiталiя Вiталiйовича прийнято 26.04.2018 
року на чергових загальних зборах.(кворум 76,99%), протокол за № № 1 вiд 
26.04.2018р.Паспортнi вiдомостi: СК 113373 15.11.1996 Миронiвським РВГУ 
МВС України в Київськiй обл. Володiє ПIЦП 0.008% вiд Статутного капiталу То-
вариства.Попередня посада: ВАТ «Миронiвське АТП-13243», водiй 

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Термiн обрання: Вiдповiдно до Статуту на 1 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 
припинення повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї Свистуна Миколи Воло-
димировича прийнято 26.04.2018 року на чергових загальних зборах (кво-
рум 76,99%), протокол за № № 1 вiд 26.04.2018р.

Паспортнi вiдомостi: СК 966493 12.02.1999 Миронiвським РВГУ МВС 
України в Київськiй обл.

Володiє ПIЦП 0.321% вiд Статутного капiталу Товариства. Попрацював 
на посадi: з 28.04.2017 Вiдповiдно до Статуту на 1 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про об-
рання Члена Ревiзiйної комiсiї Свистуна Миколи Володимировича прийнято 
26.04.2018 року на чергових загальних зборах.(кворум 76,99%), протокол за 
№ № 1 вiд 26.04.2018р.Паспортнi вiдомостi: СК 966493 12.02.1999 Миронiвським 
РВГУ МВС України в Київськiй обл. Володiє ПIЦП 0.321 % вiд Статутного 
капiталу Товариства.Попередня посада: ВАТ «Миронiвське АТП-13243», водiй.

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Термiн обрання: Вiдповiдно до Статуту на 1 р.
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВ-
ЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ», 00951770, вул. Елеваторна, буд. 1, 
м. Миронiвка, Миронiвський р-н, Київська, 08800, (04574) 4-20-42

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 01.05.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://00951770.infosite.com.ua/

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою прове-
дений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «АУДИТОР-
СЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ», 30687076

5. Інформація про загальні збори:
26.04.2017, чергові
ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
м. Миронівка   26 квітня 2017 року
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (на-

далі - «річні Загальні збори»): 08800, Київська обл., Миронівський район, 
м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1, в адмінбудинку, приміщення акто-
вого залу №1.

Дата проведення річних Загальних зборів: 26 квітня 2017 року.
Час початку річних Загальних зборів: 11 годин 30 хвилин.
Робочі органи річних Загальних зборів:
Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №3/1 від 15.03.2017 

року) призначено Реєстраційну комісію у складі:
Голова реєстраційної комісії - Масліченко Ірина Миколаївна;
Члени реєстраційної комісії - Шкварко Вікторія Вікторівна, Бондаренко 

Яна Миколаївна.
Голова Реєстраційної комісії Масліченко І.М. доповіла, що реєстрацію 

акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах, здійснено 
згідно зі зведеним обліковим реєстром (переліком) акціонерів Товариства, 
наданим Публічним акціонерним товариством «Національний депозита-
рій України».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах - 21 квітня 2017 року.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників - 26 квітня 2017 року 
о 10 годині 30 хвилин, закінчення реєстрації акціонерів та їх представни-
ків - 26 квітня 2017 року о 11 годині 15 хвилин.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у річних Загальних зборах - 429(чотириста двадцять 
дев’ять ) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій То-
вариства становить 159 160 857 (сто п’ятдесят дев’ять мільйонів сто шіст-
десят тисяч вісімсот п’ятдесят сім)голосів.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, 
які у термін, визначений для реєстрації, зареєструвалися для участі у річ-
них Загальних зборах, становить 8 (вісім) акціонерів, яким належить  
157 638 947 ((сто п’ятдесят сім мільйонів шістсот тридцять вісім тисяч 
дев’ятсот сорок сім)) штук акцій голосів, що складає 99,043791% від за-
гальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» кворум на річних Загальних зборах забезпечений і вони є право-
мочними.

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.
(Протокол № 1 реєстраційної комісії про результати реєстрації у річних 

Загальних зборах від 26 квітня 2017 р.)
Кандидат на Голову зборів Голодненко Вікторія Олександрівна оголо-

сила річні Загальні збори, призначені на 26 квітня 2017 року, відкритими.
На зборах присутні наступні запрошені особи:
- кандидат на Секретаря річних Загальних зборів Тереня Людмила Ле-

онідівна;
- кандидат на Голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторія 

Олександрівна;
- голова тимчасової лічильної комісії / кандидат на голову лічильної 

комісії річних Загальних зборів Шкварко Вікторія Вікторівна;
- член тимчасової лічильної комісії / кандидат на члена лічильної комі-

сії річних Загальних зборів Масліченко Ірина Миколаївна; та
- член тимчасової лічильної комісії / кандидат на члена лічильної комі-

сії річних Загальних зборів Бондаренко Яна Миколаївна.
Інформація, пов’язана з проведенням річних Загальних зборів, при-

значених на 26 квітня 2017 року, була доведена до відома акціонерів То-
вариства в порядку, визначеному чинним законодавством України та Ста-

тутом Товариства.
Голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів про-

водиться з використанням бюлетенів для голосування.
Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про при-

пинення їх повноважень.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для 

голосування на загальних зборах Товариства.
3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Правління.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізій-
ної комісії.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 році.
10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2017 рік.
11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та внутріш-

ніх положень Товариства, в тому числі пов’язаних з приведенням діяль-
ності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні това-
риства», затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх 
положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання 
Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-
ства. 

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товари-
ства.

16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

Учасники зборів перейшли до розгляду переліку питань, що винесені 
на голосування (порядок денний).

1. Перше питання порядку денного: 
Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про при-

пинення їх повноважень.
Слухали: кандидата на Голову річних Загальних зборів Голодненко Ві-

кторію Олександрівну, яка запропонувала обрати Лічильну комісію річних 
Загальних зборів. Вона оголосила проект рішення та запропонувала про-
голосувати. Запитань до доповідача не надійшло.

Проект рішення поставленого на голосування:
Обрати Головою Лічильної комісії - Шкварко Вікторію Вікторівну, Чле-

нами Лічильної комісії - Масліченко Ірину Миколаївну, Бондаренко Яну 
Миколаївну із припиненням їх повноважень з моменту закриття загальних 
зборів акціонерів товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 1.
Після голосування Голова тимчасової лічильної комісії оголосила ре-

зультати голосування (Протокол №1 тимчасової лічильної комісії про під-
сумки голосування у річних Загальних зборах від 26 квітня 2017 р.)

Голосували: ЗА - 157 638 947 голосів, що становить 100 % від загаль-
ної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та 
є власниками голосуючих з цього питання акцій,

НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙ-
СНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів ак-
ціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власни-

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ»
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ками голосуючих з цього питання акцій.
Таким чином, за результатами голосування 100,00 % голосів акціоне-

рів (їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, приймається 
рішення: «Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів у складі: голо-
ви лічильної комісії - Шкварко Вікторію Вікторівну, членів лічильної комісії 
- Масліченко Ірину Миколаївну, Бондаренко Яну Миколаївну». 

2. Друге питання порядку денного: 
Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для го-

лосування на загальних зборах Товариства.
Слухали: кандидата на голову річних Загальних зборів Голодненко Ві-

кторію Олександрівну, яка запропонувала затвердити порядок та спосіб 
засвідчення бюлетеню для голосування на річних Загальних зборах, шля-
хом його підписання головою Реєстраційної комісії та проставлення пе-
чатки Товариства.

Вона оголосила проект рішення та запропонувала проголосувати. За-
питань до доповідача не надійшло.

Проект рішення поставленого на голосування:
Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування 

на загальних зборах акціонерів Товариства, шляхом його підписання го-
ловою Реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 2.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 

(Протокол №1 лічильної комісії про підсумки голосування у річних Загаль-
них зборах від 26 квітня 2017 р.).

Голосували: ЗА - 157 638 947голосів, що становить 100 % від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акці-
онерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та 
є власниками голосуючих з цього питання акцій,

НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙ-
СНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів ак-
ціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власни-
ками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, за результатами голосування 100% голосів акціонерів (їх 
представників), присутніх на річних Загальних зборах, приймається рі-
шення: «Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голо-
сування на загальних зборах акціонерів Товариства, шляхом його підпи-
сання головою Реєстраційної комісії та проставлення печатки 
Товариства».

3. Третє питання порядку денного:
Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
Слухали: кандидата на голову річних Загальних зборів Голодненко Ві-

кторію Олександрівну, яка запропонувала обрати голову та секретаря річ-
них Загальних зборів. 

Голодненко В.О. оголосила проект рішення та запропонувала проголо-
сувати. Запитань до доповідача не надійшло.

Проект рішення поставленого на голосування:
Обрати Головою зборів - Голодненко Вікторію Олександрівну, Секрета-

рем зборів - Тереню Людмилу Леонідівну на час проведення цих загаль-
них зборів акціонерів.

Голосування проводилося бюлетенем № 3.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 

(Протокол №2 лічильної комісії про підсумки голосування у річних Загаль-
них зборах від 26 квітня 2017 р.).

Голосували: ЗА - 157 638 947 голосів, що становить 100 % від загаль-
ної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та 
є власниками голосуючих з цього питання акцій,

НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙ-
СНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів ак-
ціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власни-
ками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, за результатами голосування 100 % голосів акціонерів 
(їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, приймається рі-
шення:

« Обрати Головою зборів - Голодненко Вікторію Олександрівну, Секре-
тарем зборів - Тереню Людмилу Леонідівну на час проведення цих загаль-
них зборів акціонерів».

4. Четверте питання порядку денного:

Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

Слухали: голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторію Олек-
сандрівну, яка запропонувала затвердити регламент (порядок) проведен-
ня загальних зборів акціонерів Товариства.

Запитань до доповідача не надійшло. Голова Зборів оголосила проект 
рішення та запропонувала проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:
Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних 

зборів акціонерів Товариства:
ў по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями 

для голосування.
ў для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
ў заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку 

денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмово-
му вигляді;

ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників переда-
ються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням пріз-
вища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його пред-
ставника), який ініціює питання (направляє пропозицію);

ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, 
а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку ден-
ного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не під-
лягають;

ў для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Збо-
рів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;

ў кіно, фото, відеозйомка та використання інших технічних засобів фік-
сації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно 
звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

Голосування проводилося бюлетенем № 4.
Після голосування Голова Лічильної комісії оголосила результати голо-

сування (Протокол №3 лічильної комісії про підсумки голосування у річних 
Загальних зборах від 26 квітня 2017 р.)

Голосували: ЗА - 157 638 947 голосів, що становить 100 % від загаль-
ної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та 
є власниками голосуючих з цього питання акцій,

НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙ-
СНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів ак-
ціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власни-
ками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, за результатами голосування 100 % голосів акціонерів 
(їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, приймається рі-
шення:

«Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних 
зборів акціонерів Товариства:

ў по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями 
для голосування.

ў для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
ў заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку 

денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмово-
му вигляді;

ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників переда-
ються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням пріз-
вища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його пред-
ставника), який ініціює питання (направляє пропозицію);

ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, 
а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку ден-
ного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не під-
лягають;

ў для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Збо-
рів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;

ў кіно, фото, відеозйомка та використання інших технічних засобів фік-
сації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно 
звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду».

5. П’яте питання порядку денного:
Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Правління.

Слухали: голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторію Олек-
сандрівну, яка запропонувала прийняти до уваги та затвердити звіт Прав-
ління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2016 
року задовільною.
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Проект рішення поставленого на голосування:
Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати ро-
боту Правління Товариства за результатами 2016 року задовільною.

Голосування проводилося бюлетенем № 5.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 

(Протокол №4 лічильної комісії про підсумки голосування у річних Загаль-
них зборах від 26 квітня 2017 р.).

Голосували: ЗА - 141 724 233 голосів, що становить 89,904326 % від 
загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у 
зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ - 15 914 714 голосів, що становить 0,00% від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акці-
онерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙ-
СНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів ак-
ціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власни-
ками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, за результатами голосування 89,904326 % голосів акціо-
нерів (їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, прийма-
ється рішення:

«Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати ро-
боту Правління Товариства за результатами 2016 року задовільною».

6. Шосте питання порядку денного:
Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Слухали: голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторію Олек-

сандрівну, яка запропонувала Прийняти до уваги та затвердити звіт На-
глядової ради Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядовою ради 
Товариства за результатами 2016 року задовільною.

Проект рішення поставленого на голосування:
Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 

2016 рік. Визнати роботу Наглядовою ради Товариства за результатами 
2016 року задовільною.

Голосування проводилося бюлетенем № 6.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 

(Протокол №5 лічильної комісії про підсумки голосування у річних Загаль-
них зборах від 26 квітня 2017 р.).

Голосували: ЗА - 141 724 233 голосів, що становить 89,904326 % від 
загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у 
зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ - 15 914 714 голосів, що становить 0,00% від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акці-
онерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙ-
СНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів ак-
ціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власни-
ками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, за результатами голосування 89,904326 % голосів акціо-
нерів (їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, прийма-
ється рішення:

«Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 
2016 рік. Визнати роботу Наглядовою ради Товариства за результатами 
2016 року задовільною».

7. Сьоме питання порядку денного:
Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної 
комісії.

Слухали: голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторію Олек-
сандрівну, яка запропонувала прийняти до уваги та затвердити звіт та ви-
сновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Ревізій-
ної комісії Товариства за результатами 2016 року задовільною.

Проект рішення поставленого на голосування:
Прийняти до уваги та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії 

Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 
результатами 2016 року задовільною.

Голосування проводилося бюлетенем № 7.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 

(Протокол №6 лічильної комісії про підсумки голосування у річних Загаль-
них зборах від 26 квітня 2017 р.).

Голосували: ЗА - 141 724 233 голосів, що становить 89,904326 % від 
загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у 

зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 

акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ - 15 914 714 голосів, що становить 0,00% від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акці-
онерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙ-
СНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів ак-
ціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власни-
ками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, за результатами голосування 89,904326 % голосів акціо-
нерів (їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, прийма-
ється рішення:

«Прийняти до уваги та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії 
Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 
результатами 2016 року задовільною».

8. Восьме питання порядку денного:
Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
Слухали: Головного бухгалтера Товариства Івченко Таїсію Михайлівну, 

яка запропонувала Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
Проект рішення поставленого на голосування:
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
Голосування проводилося бюлетенем № 8.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 

(Протокол №7 лічильної комісії про підсумки голосування у річних Загаль-
них зборах від 26 квітня 2017 р.).

Голосували: ЗА - 141 724 233 голосів, що становить 89,904326 % від 
загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у 
зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ - 15 914 714 голосів, що становить 0,00% від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акці-
онерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙ-
СНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів ак-
ціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власни-
ками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, за результатами голосування 89,904326 % голосів акціо-
нерів (їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, прийма-
ється рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік».
9. Дев’яте питання порядку денного:
Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 році.
Слухали: Голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторію Олек-

сандрівну, яка оголосила дані річного звіту Товариства за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2016 році.

Проект рішення поставленого на голосування:
Оскільки за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2016 

році, Товариство отримало збитки, розподіл прибутку не проводити. Зби-
ток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голосування проводилося бюлетенем № 9.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 

(Протокол №8 лічильної комісії про підсумки голосування у річних Загаль-
них зборах від 26 квітня 2017 р.).

Голосували: ЗА - 141 724 233 голосів, що становить 89,904326 % від 
загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у 
зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ - 15 914 714 голосів, що становить 0,00% від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акці-
онерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙ-
СНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів ак-
ціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власни-
ками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, за результатами голосування 89,904326 % голосів акціо-
нерів (їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, прийма-
ється рішення:

«Оскільки за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2016 
році, Товариство отримало збитки, розподіл прибутку не проводити. Зби-
ток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів».

10. Десяте питання порядку денного:
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
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Слухали: голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторію Олек-
сандрівну, яка запропонувала затвердити основні напрямки діяльності 
Товариства на 2017 рік.

Проект рішення поставленого на голосування:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.
Голосування проводилося бюлетенем № 10.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 

(Протокол №9 лічильної комісії про підсумки голосування у річних Загаль-
них зборах від 26 квітня 2017 р.).

Голосували: ЗА - 141 724 233 голосів, що становить 89,904326 % від 
загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у 
зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ - 15 914 714 голосів, що становить 0,00% від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акці-
онерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙ-
СНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів ак-
ціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власни-
ками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, за результатами голосування 89,904326 % голосів акціо-
нерів (їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, прийма-
ється рішення:

«Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік».
11. Одинадцяте питання порядку денного:
Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та внутрішніх 

положень Товариства, в тому числі пов’язаних з приведенням діяльності 
Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товари-
ства», затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх по-
ложень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання 
Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

Слухали: голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторію Олек-
сандрівну, яка запропонувала внести зміни до Статуту Товариства та вну-
трішніх положень Товариства, в тому числі пов’язаних з приведенням ді-
яльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні 
товариства», затвердити нову редакцію Статуту Товариства та внутрішніх 
положень Товариства, затвердити уповноважених осіб на підписання Ста-
туту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення поставленого на голосування:
1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в но-

вій редакції (у зв’язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав 
інвесторів» №289 - VІІІ від 07 квітня 2015 року та ЗУ «Про внесення змін 
до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 262-VІІІ від 19 березня 2015 року).

2. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викла-
дення їх в новій редакції.

3. Доручити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові збо-
рів.

4. Доручити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства 
Голові зборів.

5. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції 
Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передоручен-
ня третім особам.

Голосування проводилося бюлетенем № 11
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 

(Протокол №10 лічильної комісії про підсумки голосування у річних За-
гальних зборах від 26 квітня 2017 р.).

Голосували: ЗА - 141 724 233 голосів, що становить 89,904326 % від 
загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у 
зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ - 15 914 714 голосів, що становить 0,00% від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акці-
онерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙ-
СНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів ак-
ціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власни-
ками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, за результатами голосування 89,904326 % голосів акціо-
нерів (їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, прийма-
ється рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в но-
вій редакції (у зв’язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав 
інвесторів» №289 - VІІІ від 07 квітня 2015 року та ЗУ «Про внесення змін 

до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 262-VІІІ від 19 березня 2015 року).
2. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викла-

дення їх в новій редакції.
3. Доручити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові збо-

рів.
4. Доручити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства 

Голові зборів.
5. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції 

Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передоручен-
ня третім особам.

12. Дванадцяте питання порядку денного:
Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
Слухали: голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторію Олек-

сандрівну, яка запропонувала припинити повноваження членів Наглядо-
вої ради Товариства.

Проект рішення поставленого на голосування:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а 

саме:
Голова Наглядової ради - Капелюшна Вікторія Борисівна
Член Наглядової ради - Косюк Юрій Анатолійович
Член Наглядової ради - Долгих Олександр Віталійович
Член Наглядової ради - Футима Артур Феліксович
Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) - Балян 

Ануш Валеріївна
Голосування проводилося бюлетенем № 12.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 

(Протокол №11 лічильної комісії про підсумки голосування у річних За-
гальних зборах від 26 квітня 2017 р.).

Голосували: ЗА - 157 638 947 голосів, що становить 100 % від загаль-
ної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та 
є власниками голосуючих з цього питання акцій,

НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙ-
СНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів ак-
ціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власни-
ками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, за результатами голосування 100 % голосів акціонерів 
(їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, приймається рі-
шення:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а 
саме:

Голова Наглядової ради - Капелюшна Вікторія Борисівна
Член Наглядової ради - Косюк Юрій Анатолійович
Член Наглядової ради - Долгих Олександр Віталійович
Член Наглядової ради - Футима Артур Феліксович
Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) - Балян 

Ануш Валеріївна».
13. Тринадцяте питання порядку денного:
Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
Слухали: голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторію Олек-

сандрівну, яка запропонувала наступних кандидатів до складу Наглядо-
вої ради Товариства:

№ ПІБ кандидата 
1 Капелюшна Вікторія Борисівна
2 Косюк Юрій Анатолійович
3 Долгих Олександр Віталійович
4 Почапський Микола Олександрович
5 Бащенко Михайло Іванович
6 Гадзало Ярослав Михайлович
Проект рішення поставленого на голосування:
Обрати членів Наглядової ради Товариства у складі:
№ ПІБ кандидата 
1 Капелюшна Вікторія Борисівна
2 Косюк Юрій Анатолійович
3 Долгих Олександр Віталійович
4 Почапський Микола Олександрович
5 Бащенко Михайло Іванович
6 Гадзало Ярослав Михайлович
Голосування проводилося бюлетенем № 13.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 

(Протокол №13 лічильної комісії про підсумки голосування у річних За-
гальних зборах від 26 квітня 2017 р.).

№ ПІБ кандидата Загальна кількість голосів, відданих за кандидата
1 Капелюшна Вікторія Борисівна 141 724 233
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2 Косюк Юрій Анатолійович 141 724 233
3 Долгих Олександр Віталійович 141 724 233
4 Почапський Микола Олександрович 79 573 570
5 Бащенко Михайло Іванович 141 724 233
6 Гадзало Ярослав Михайлович 141 724 233
Таким чином, за результатами голосування, приймається рішення:
«Обрати членів Наглядової ради Товариства у складі:
№ ПІБ кандидата Загальна кількість голосів, відданих за кандидата
1 Капелюшна Вікторія Борисівна 141 724 233
2 Косюк Юрій Анатолійович 141 724 233
3 Долгих Олександр Віталійович 141 724 233
4 Бащенко Михайло Іванович 141 724 233
5 Гадзало Ярослав Михайлович 141 724 233
14. Чотирнадцяте питання порядку денного:
Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових дого-

ворів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Слухали: голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторію Олек-
сандрівну, яка запропонувала затвердити умови цивільно-правового до-
говору, трудового договору (контракту), що укладатимється з членами 
Наглядової ради..

Проект рішення поставленого на голосування:
Затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору 

(контракту), що укладатимється з членами Наглядової ради. Уповноважи-
ти Голову Зборів встановити винагороду членами Наглядової ради та під-
писати від імені товариства цивільно-правовий договір, трудовий договір 
(контракт), що укладатимється з членами Наглядової ради.

Голосування проводилося бюлетенем № 14.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 

(Протокол №13 лічильної комісії про підсумки голосування у річних За-
гальних зборах від 26 квітня 2017 р.).

Голосували: ЗА - 141 724 233 голосів, що становить 89,904326 % від 
загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у 
зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ - 15 914 714 голосів, що становить 0,00% від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акці-
онерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙ-
СНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів ак-
ціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власни-
ками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, за результатами голосування 89,904326 % голосів акціо-
нерів (їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, прийма-
ється рішення:

«Затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору 
(контракту), що укладатимється з членами Наглядової ради. Уповноважи-
ти Голову Зборів встановити винагороду членами Наглядової ради та під-
писати від імені товариства цивільно-правовий договір, трудовий договір 
(контракт), що укладатимється з членами Наглядової ради».

15. П’ятнадцяте питання порядку денного:
Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства
Слухали: голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторію Олек-

сандрівну, яка запропонувала припинити повноваження з 26 квітня 2017 
року членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення поставленого на голосування:
Припинити повноваження з 26 квітня 2017 року членів Ревізійної комі-

сії Товариства, а саме:
Голова Ревізійної комісії - Крамаренко Галина Кiндратiвна
Член Ревізійної комісії - Череднiченко Леся Петрівна
Член Ревізійної комісії - Загороднiй Віктор Петрович
Голосування проводилося бюлетенем № 15.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 

(Протокол №14 лічильної комісії про підсумки голосування у річних За-
гальних зборах від 26 квітня 2017 р.).

Голосували: ЗА - 157 638 947 голосів, що становить 100 % від загаль-
ної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та 
є власниками голосуючих з цього питання акцій,

НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙ-
СНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів ак-

ціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власни-
ками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, за результатами голосування 0 % голосів акціонерів (їх 
представників), присутніх на річних Загальних зборах, приймається рі-
шення:

«Припинити повноваження з 26 квітня 2017 року членів Ревізійної комі-
сії Товариства, а саме:

Голова Ревізійної комісії - Крамаренко Галина Кiндратiвна
Член Ревізійної комісії - Череднiченко Леся Петрівна
Член Ревізійної комісії - Загороднiй Віктор Петрович».
16. Шістнадцяте питання порядку денного:
Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Слухали: голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторію Олек-

сандрівну, яка запропонувала наступних кандидатів до складу Ревізійної 
комісії Товариства:

Проект рішення поставленого на голосування:
Обрати членів Ревізійної комісії у складі:
№ ПІБ кандидата 
1 Крамаренко Галина Кiндратiвна
2 Череднiченко Леся Петрівна
3 Загороднiй Віктор Петрович
Голосування проводилося бюлетенем № 16.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 

(Протокол №16 лічильної комісії про підсумки голосування у річних За-
гальних зборах від 26 квітня 2017 р.).

№ ПІБ кандидата Загальна кількість голосів, відданих за кандидата
1 Крамаренко Галина Кiндратiвна 141 724 233
2 Череднiченко Леся Петрівна 141 724 233
3 Загороднiй Віктор Петрович 141 724 233
Таким чином, за результатами голосування 0,00 % голосів акціонерів 

(їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, приймається рі-
шення:

Обрати членів Ревізійної комісії у складі:
№ ПІБ кандидата 
1 Крамаренко Галина Кiндратiвна
2 Череднiченко Леся Петрівна
3 Загороднiй Віктор Петрович
17. Сімнадцяте питання порядку денного:
Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 

договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комі-
сії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної 
комісії.

Слухали: голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторію Олек-
сандрівну, яка запропонувала затвердити умови цивільно-правового до-
говору, трудового договору (контракту), що укладатимється з членами 
Ревізійної комісії.

Проект рішення поставленого на голосування:
Затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору 

(контракту), що укладатимється з членами Ревізійної комісії. Уповноважи-
ти Голову Зборів встановити винагороду членами Ревізійної комісії та під-
писати від імені товариства цивільно-правовий договір, трудовий договір 
(контракт), що укладатимється з членами Ревізійної комісії.

Голосування проводилося бюлетенем № 17.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 

(Протокол №16 лічильної комісії про підсумки голосування у річних За-
гальних зборах від 26 квітня 2017 р.).

Голосували: ЗА - 141 724 233 голосів, що становить 89,904326 % від 
загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у 
зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ - 15 914 714 голосів, що становить 0,00% від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акці-
онерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙ-
СНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів ак-
ціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власни-
ками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, за результатами голосування 89,904326 % голосів акціо-
нерів (їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, прийма-
ється рішення:

«Затвердити умови цивільно-правового договору, трудового догово-
ру (контракту), що укладатимється з членами Ревізійної комісії. Упо-
вноважити Голову Зборів встановити винагороду членами Ревізійної 
комісії та підписати від імені товариства цивільно-правовий договір, 
трудовий договір (контракт), що укладатимється з членами Ревізійної 
комісії.».
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Голова зборів повідомила, що всі питання Переліку питань, що виноси-
лись на голосування (ПОРЯДКУ ДЕННОГО) вичерпані.

Річні Загальні збори оголошуються закритими.
Дата складання протоколу - 05 травня 2017 року.

Голова Зборів __________________ Голодненко В.О.
Секретар Зборів 
__________________ 
Тереня Л.Л. 

Голова правління
ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІ-

КОРМІВ» 
____________________ 
Жукотанський О.В.
Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв 

не надходили.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попередньо-

го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

Річна інформація ПрАТ «Пiдкамiнський Агротехсервiс» 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Пiдкамiнський Агротехсервiс», 00905468, вул. Грушевського, 58,  

смт. Пiдкамiнь, Бродiвський, Львівська, 80670, 03266/31-555
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://pidkaminagro.bfg.lviv.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПIДКАМIНСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВIС»

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 
"ОБУХIВСЬКЕ"

2. Код за ЄДРПОУ 00857284
3. Місцезнаходження 08701, м. Обухiв, м-н Петровський, 26
4. Міжміський код, телефон та факс (04572) 6-93-80 (04572) 6-93-80
5. Електронна поштова адреса Obuhivske@spp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://obuhivske.pat.ua

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

II. Текст повідомлення 
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акцiонерiв 27.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення Загальних зборiв. Посадова особа Бондарчук 
Юрiй Вiкторович (паспорт: серiя номер виданий р. ) припинив повноважен-
ня Голови Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 27.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Посадова особа Гаражанов Ва-
лентин Володимирович (паспорт: серiя номер виданий р. ) припинив по-
вноваження Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 27.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Посадова особа Селюченко 
Юрiй Васильович (паспорт: серiя номер виданий р. ) припинив повнова-
ження Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 27.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Посадова особа Страхар Олег 
Володимирович (паспорт: серiя номер виданий р. ) припинив повноважен-
ня Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 27.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Посадова особа Устименко 
Дмитро Олександрович (паспорт: серiя номер виданий р. ) припинив по-
вноваження Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 р., про обрання Головою Наглядо-

вої ради - Наглядовою радою 27.04.2018 р. Обрання посадової особи ви-
конано на пiдставi рiшення загальних зборiв та наглядової ради. Бондарчук 
Юрiй Вiкторович (паспорт: серiя номер виданий р. ) обраний на посаду Го-
лова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: ТОВ «Сiльгосп-продукт», директор; ТОВ «ГК 
«Сiльгосппролукт», директор. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать 
цiй особi: 0 акцiй. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних.

Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 р. Обрання посадової особи ви-
конано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Гаражанов Валентин Володи-
мирович (паспорт: серiя номер виданий р. ) обраний на посаду Член 
Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: ТОВ «Сiльгосп-продукт», директор з питань 
регiонального розвитку; ТОВ «СПП-АГРО», директор. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 р. Обрання посадової особи ви-
конано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Селюченко Юрiй Васильович 
(паспорт: серiя номер виданий р. ) обраний на посаду Член Наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: ПАТ «Василькiвхлiбопродукт», генеральний директор. Розмiр пакета 
акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 р. Обрання посадової особи ви-
конано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Страхар Олег Володимиро-
вич (паспорт: серiя номер виданий р. ) обраний на посаду Член Наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: ПАТ «Рокитнянський цукровий завод», генеральний директор. Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 р. Обрання посадової особи ви-
конано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Коваль Оксана Володимирiвна 
(паспорт: серiя номер виданий р. ) обрана на посаду Член Наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: ТОВ «Сiльгосп-продукт», головний бухгалтер; ТОВ «Група Компанiй 
«Сiльгосппродукт», фiнансовий директор; ТОВ «Група Компанiй 
«Сiльгосппродукт», головний бухгалтер; ПАТ «ЗНВКIФ «Мелон», Голова 
Наглядової ради. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi:  
0 акцiй. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

2. Найменування посади Наковалов Iгор Петрович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
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емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Лу-
ганськгаз», 05451150, Луганська обл. 93400 м. Сєвєродонецьк вул. Гагарiна, 
буд. 87, 0645700505

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: lg.104.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «СТАНДАРТ-АУДИТ», 23980886

5. Інформація про загальні збори: 
28.04.2017 проведено річні загальні збори. Черговi загальнi збори 

акцiонерiв (надалi - ЗЗА) вiдбулися 28.04.2017 р. Проведення ЗЗА було 
iнiцiйовано Наглядовою радою Товариства, яка сформувала порядок 
денний. Пропозицiї вiд акцiонерiв щодо доповнення порядку денного ЗЗА 
не надходило. На ЗЗА розглядалися наступнi питання: 1. Обрання 
Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.2. Обрання Го-
лови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 3. Затвер-
дження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства; 4. Звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк; 5. Звiт Наглядової 
Ради Товариства за 2016 рiк; 6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства за 2016 рiк; 7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства;  
8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк; 9. Розподiл 
прибутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2016 року; 
10. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 
рiк; 11. Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради 
Товариства; 12. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства; 13. За-
твердження умов договору (контракту), що укладається з членами На-
глядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на 
пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) з членами Наглядо-
вої ради Товариства; 14. Прийняття рiшення щодо вчинення та/або схва-
лення значних правочинiв у 2016 - 2018 роках ринкова вартiсть майна, 
робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25% 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товари-
ства (перевищує 416 740,75 тис. грн.).З 1-го питання порядку денного 
вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства в наступному складi: Лабецька Наталiя Миколаївна - Голова 
Лiчильної комiсiї; Борисова Анастасiя Володимирiвна - член Лiчильної 
комiсiї; Власова Олена Анатолiївна - член Лiчильної комiсiї; Пехота Пав-
ло Миколайович - член Лiчильної комiсiї. З 2-го питання порядку денного 
вирiшили: 1. Обрати Головою Загальних зборiв Товариства - Кришталя 
Олександра Володимировича; 2. Обрати Секретарем Загальних зборiв 
Товариства - Андрєєва Артема Миколайовича. З 3-го питання порядку 
денного вирiшили: Затвердити порядок (регламент) роботи Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства. З 4-го питання порядку денного вирiшили: 
Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк. З 5-го питяння поряд-
ку денного вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 
2016 рiк. З 6-го питання порядку денного вирiшили: Затвердити звiт та 
висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. З 7-го питання порядку 
денного вирiшили: Визнати роботу Правлiння Наглядової ради, Ревiзiйної 
комiсiї задовiльною. З 8-го питяння порядку денного вирiшили: Затверди-
ти рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк. З 9-го питання порядку 
денного вирiшили: Прибуток, сформований за пiдсумками роботи Това-
риства у 2016 роцi у розмiрi 16 843,00 тис.грн. направити на покриття 
збиткiв попереднiх звiтних перiодiв та фiнансування непокритих 
iнвестицiйних витрат визначених НКРЕКП в установленому порядку. На-
рахування i виплату дивiдендiв за 2016 рiк не здiйснювати. З 10-го питан-
ня порядку денного вирiшили: Затвердити основнi напрямки дiяльностi 
Товариства на 2017 рiк:1. Здiйснення заходiв зi скорочення/лiквiдацiї 
заборгованостi по розрахунках за природний газ i послуги з його розподiлу 
i транспортування та недопущення її утворення в подальшому; 
2.  Здiйснення заходiв по приведенню заробiтної плати по пiдприємству 
до рiвня середньої заробiтної плати по промисловостi; 3. Виконання 
заходiв, щодо пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду; 4. Здiйснення 
заходiв по зменшенню рiвня втрат природного газу та дотримання 
дисциплiни газоспоживання; 5. Виконання затвердженої у встановленому 
законодавством порядку iнвестицiйної програми; 6. Виконання заходiв 
пов'язаних з використанням, експлуатацiєю та технiчним обслуговуван-
ням державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварiйної 

його експлуатацiї, у т.ч. щодо попередження нещасних випадкiв при 
використаннi газу у побутi; 7. Здiйснення заходiв, щодо збереження дер-
жавного майна; 8. Пiдвищення ефективностi виробництва: збiльшення 
обсягiв реалiзованих послуг та рентабельностi iншої дiяльностi, забез-
печення роботи з НКРЕКП України щодо встановлення економiчно-
об?рунтованого рiвня тарифiв на розподiл природного газу для забезпе-
чення прибуткової дiяльностi пiдприємства; 9. Подальший розвиток та 
модернiзацiя газорозподiльних систем; 10. Покращення облiку природно-
го газу, скорочення технологiчних втрат газу; 11. Виконання робiт по по-
кращенню експлуатацiї газопроводiв i споруд на них, своєчасне та якiсне 
проведення поточного та капiтального ремонтiв основних фондiв; 12. За-
безпечення належного проведення планово-технiчного обслуговування з 
метою недопущення порушення технiчних умов та правил безпеки; 
13.  Пiдвищення надiйностi та безпеки систем газопостачання за рахунок 
впровадження нового обладнання та сучасних технологiй, засобiв 
телемеханiзацiї; 14. Покращення програмного забезпечення всiх вiддiлiв 
та служб Товариства, пiдвищення ефективностi роботи iнженерно-
технiчного персоналу; 15. Забезпечити надання послуг з розподiлу i по-
стачання природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для 
чого попередньо схвалити вчинення значних правочинiв шляхом укла-
дення Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття 
цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв договорiв (додаткових 
угод до них) на: - купiвлю-продаж природного газу та/або постачання при-
родного газу граничною сукупною вартiстю до 2 538 954,75 тис.грн. (два 
мiльярди п'ятсот тридцять вiсiм мiльйонiв дев'ятсот п'ятдесят чотири 
тисячi сiмсот п'ятдесят гривень 00 копiйок); - транспортування природно-
го газу граничною сукупною вартiстю до 356 312,33 тис.грн. (триста 
п'ятдесят шiсть мiльйонiв триста дванадцять тисяч триста тридцять гри-
вень 00 копiйок); - надання послуг з розподiлу природного газу граничною 
сукупною вартiстю до 678 085,00 тис.грн. (шiстсот сiмдесят вiсiм мiльйонiв 
вiсiмдесят п'ять тисяч гривень 00 копiйок). З 11-го питання порядку ден-
ного вирiшили: Припинити з 30.04.2017 року повноваження членiв (в т.ч. 
Голови) Наглядової ради Товариства у складi: - Винокуров Валерiй 
Вiкторович - представник акцiонера Товариства, юридичної особи - при-
ватного акцiонерного товариства «ГАЗТЕК»; - Ахметов Рустем 
Сафiуллович - представник акцiонера Товариства, юридичної особи - 
приватного акцiонерного товариства «ГАЗТЕК»; - Швидкий Едуард 
Анатолiйович - представник акцiонера Товариства, юридичної особи - 
приватного акцiонерного товариства «ГАЗТЕК»;- Сабiров Ельдар Мулла-
ханович - представник акцiонера Товариства, юридичної особи - Товари-
ства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОМЕГА-КАПIТАЛ»; - Пташник 
Андрiй Юрiйович - представник акцiонера Товариства, юридичної особи 
- публiчного акцiонерного товариства «Нацiональна акцiонерна компанiя 
«Нафтогаз України». З 12-го питання порядку денного вирiшили: Обрати 
з 01.05.2017 року членами Наглядової ради Товариства: 1. Пташник 
Андрiй Юрiйович -представник акцiонера Товариства, юридичної особи - 
Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя «На-
фтогаз України»; 2. Ахметов Рустем Сафiуллович - представник акцiонера 
Товариства, юридичної особи - Приватне акцiонерне товариство «ГАЗ-
ТЕК»; 3. Швидкий Едуард Анатолiйович - представник акцiонера Товари-
ства, юридичної особи - Приватне акцiонерне товариство «ГАЗТЕК»;  
4. Сабiров Ельдар Муллаханович- представник акцiонера Товариства, 
юридичної особи - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОМЕГА-
КАПIТАЛ»; 5. Винокуров Валерiй Вiкторович - представник акцiонера То-
вариства, юридичної особи - Приватне акцiонерне товариство «ГАЗТЕК». 
З 13-го питання порядку денного вирiшили: Затвердити умови цивiльно-
правових договорiв з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товари-
ства, якi набирають чинностi з 01.05.2017 року; уповноважити Голову 
Правлiння Товариства пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi 
договори з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства 
вiдповiдно до внутрiшнiх положень Товариства та цього рiшення. З 14-го 
питання порядку денного вирiшили: 1. Схвалити (погодити) укладенi То-
вариством з НАК «Нафтогаз України» (ЕIС код 56Х9300000003502) дого-
вору купiвлi - продажу природного газу вiд 12.01.2016 року № 16-149-РО, 
вiд 12.01.2016 року № 16-148-Б, вiд 12.01.2016 року № 16-147-Н та 
додатковi угоди до них вiд 31.03.2016 року №1, вiд 30.04.2016 року №2, 
вiд 01.02.2016 №1, вiд 31.01.2016 року №1, вiд 31.03.2016 року №2, вiд 
30.04.2016 року №3, вiд 27.09.2016 №4, а також договори купiвлi-продажу 
природного газу вiд 27.09.2016 року №16-429-Н, вiд 27.09.2016 року 
№16-430-РО та додатковi угоди до них вiд 28.10.2016 року №1, вiд 
28.10.2016 року №1 та схвалити (погодити) iстотнi умови зазначених 
договорiв i додаткових угод. 2. Схвалити (погодити) укладенi Товари-
ством з НАК «Нафтогаз України» (ЕIС код 56Х9300000003502) договору 
на постачання природного газу вiд 12.01.2016 року № 16-056-ВТВ, вiд 
12.01.2016 року № 16-018-В та додатковi угоди до них вiд 12.01.2016 року 
№1, вiд 12.01.2016 року № 1 та схвалити (погодити) iстотнi умови зазна-
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чених договорiв i додаткових угод. 3. Схвалити (погодити) подовження дiї 
на 2016-2018 роки укладених Товариством з ПАТ «Укртрансгаз» (ЕIС код 
21Х0000000013279) договорiв на транспортування природного газу 
магiстральними трубопроводами вiд 28.09.2011 року № 1109001156/П28, 
вiд 27.09.2011 № 1109011060/Н28, вiд 27.09.2011 № 1109011109/Б28 та 

договору на транспортування природного газу вiд 17.12.2015 року 
№1512000708 вiдповiдно до iстотних умов зазначених договорiв i додат-
кових угод до них.

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

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

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

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ 
М'ЯСОКОМБІНАТ»; 00443128; 76005, Івано-Франківська обл., місто 
Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 10; 
+380342221759 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 30 квітня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: meat-trostianets.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 
37024556

5. Інформація про загальні збори:
21.04.2017р. були проведені чергові загальні збори товариства.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада 

товариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не над-
ходили. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Обрання лiчильної комiсiї. Обрання 
голови та секретаря зборiв. Затвердження порядку проведення загаль-
них зборiв акцiонерного товариства. Звiт виконавчого органу про ре-
зультати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк, та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 
Звiт наглядової ради товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту наглядової ради. Затвердження рiчного 
фiнансового звiту (балансу) Товариства за 2016 р. Визначення порядку 
розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2016 р. Про при-
пинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товари-
ства. Обрання членiв наглядової ради Товариства. Визначення уповно-
важеної особи на укладання та пiдписання вiд iменi Товариства 
контрактiв (договорiв) з новообраними членами наглядової ради та ви-
значення розмiру їх винагороди. Прийняття рiшення про внесення змiн 
до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новiй 
редакцiї. Визначення уповноваженої особи на пiдписання затвердже-
ного черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в 
новiй редакцiї. Про пiдтвердження рiшень органiв управлiння товари-
ства. Прийняття рiшення про укладення (затвердження) договорiв 
(угод, контрактiв).

ВИРІШИЛИ:
1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії – Ардикуци 

Ольги Миколаївни, членів комісії Щуренко Тетяни Василівни та Кушнір 
Ніни Іванівни. 2. Обрати головою Зборів – Білана Назара Мироновича, а 
секретарем Савченко Світлану Василівну. 3. Затвердити порядок роботи 
Зборів: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 
10 хвилин. 4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «Трос-
тянецький м’ясокомбінат» про підсумки діяльності Товариства за 
2016 рік. 5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Тростянецький 
м’ясокомбінат» за 2016 рік. 6. Затвердити річний фінансовий звіт (ба-
ланс) ПАТ «Тростянецький м’ясокомбінат» за 2016 рік. 7. Затвердити по-
рядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «Тростянецький 
м’ясокомбінат» за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат». 8. Припи-
нити повноваження членів наглядової ради ПАТ «Тростянецький 
м’ясокомбінат» в особі Прокопика Тараса Ігоровича, Сороки Наталії Ва-
силівни та Прокоси Богдана Сергійовича. 9. Обрати членами Наглядової 
ради Прокопика Тараса Ігоровича, Сороку Наталію Василівну та Прокосу 
Богдана Сергійовича, та рекомендувати новобраним членам наглядової 
ради найближчому її засіданні невідкладно обрати голову наглядової 
ради. 10. Затвердити умови цивільно–правових договорів із новобрани-
ми членами наглядової ради, визначити, що діяльність членів наглядо-
вої ради здійснюється на безоплатній основі та уповноважити директора 
Товариства Шевчук О.І. на підписання вказаних договорів з членами на-
глядової ради. 11. Залишити Статут Товариства без змін. 12. Не прийма-
ти рішення з питання порядку денного № 12 13. Не приймати рішення з 
питання порядку денного № 13. 14. Не приймати рішення з даного питан-
ня порядку денного № 14.

18.12.2017р. були проведені позачергові загальні збори товариства.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада 

товариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не над-
ходили.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелiк питань, що виносяться на голосування) 
Обрання голови та секретаря зборiв. Обрання лiчильної комiсiї. Затвер-
дження порядку проведення загальних зборiв акцiонерного товариства. 
Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинiв. Затвердження умов укладання Товариством значного право-
чину. Про надання повноважень на укладення та пiдписання вiд iменi 
ПАТ <Тростянецький м'сокомбiнат> правочину та пiдписання всiх 
документiв, що супроводжують укладання правочину.

Вирішили:
1. Обрати головою Зборів – Білана Назара Мироновича, а секрета-

рем Савченко Світлану Василівну. 2. Обрати лічильну комісію у складі 
3-х осіб: голови комісії – Ардикуци Ольги Миколаївни, членів комісії Щу-
ренко Тетяни Василівни та Кушнір Ніни Іванівни. 3. Затвердити порядок 
роботи Зборів: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відпові-
дей – до 10 хвилин. 4. Погодити вчинення Товариством значних право-
чинів щодо реструктуризації заборгованості Товариства за Облігаціями 
перед АТ «Ощадбанк», а саме: 1) Товариству укласти з Банком Договір 
про новацію, за яким первісне зобов’язання Товариства перед Банком з 
погашення Облігацій та виплати відсоткового доходу за ними на загаль-
ну суму 223 628 436,30 грн. (двісті двадцять три мільйони шістсот двад-
цять вісім тисяч чотириста тридцять шість гривень 30 коп.) замінюється 
новим – кредитним зобов’язанням між тими ж сторонами на ту саму 
суму, яка становитиме суму кредиту, погашення якої здійснюватиметься 
в строки згідно з графіком, що буде встановлений в Договорі про нова-
цію, з остаточним терміном погашення не пізніше 31 грудня 2022 року, з 
нарахуванням на суму кредиту процентів за користування кредитом в 
розмірі 12,5 (дванадцять цілих п’ять десятих) процентів річних від дати 
укладення Договору про новацію по 30 червня 2018 року (включно), а з 
01 липня 2018 року до дня остаточного погашення кредиту - 20 (двад-
цять) процентів річних (13,5% річних та 21% річних відповідно у разі по-
рушення Товариством визначених у Договорі про новацію обов’язків). 2) 
Товариству укласти з Банком та Новим боржником тристоронній Договір 
про заміну сторони, за яким за згодою Банку Товариство передає (пере-
водить), а Новий боржник приймає на себе права та обов’язки сторони - 
позичальника за Договором про новацію, який буде укладено згідно з 
цим рішенням Зборів. 3) В якості забезпечення виконання нового - кре-
дитного зобов’язання Товариства, а після укладення Договору про замі-
ну сторони – зобов’язання Нового боржника, перед Банком за Договором 
про новацію укласти тристоронні договори поруки з Банком в якості кре-
дитора, з ТОВ «Юрок Плюс» (ідентифікаційний код – 30994872) та ТОВ 
«М’ясний двір Поділля» (ідентифікаційний код – 30318541) в якості по-
ручителів, для чого звернутись до вищевказаних юридичних осіб з відпо-
відними клопотаннями виступити поручителями за зобов’язанням Това-
риства перед АТ «Ощадбанк» за Договором про новацію з одночасним 
отриманням від них згоди забезпечувати виконання зобов’язання перед 
Банком за Договором про новацію Новим боржником після укладення 
Договору про заміну сторони. 4. Затвердити умови укладання Товари-
ством значних правочинів щодо реструктуризації заборгованості за Об-
лігаціями Товариства, рішення про погодження вчинення яких прийняте 
з питання № 4 цього рішення Зборів, а саме: 1) Затвердити умови Дого-
вору про новацію, що укладатиметься Товариством з Банком, згідно з 
проектом Договору про новацію, який є Додатком № 1 до цього протоко-
лу Зборів; 2) Затвердити умови Договору про заміну сторони, що уклада-
тиметься Товариством з Банком та Новим боржником, згідно з проектом 
Договору про заміну сторони, який є Додатком № 2 до цього протоколу 
Зборів; 3) Визначення умов відповідних тристоронніх договорів поруки, 
які укладатимуться Товариством з Банком в якості кредитора та 
ТОВ  «Юрок Плюс» і ТОВ «М’ясний двір Поділля» в якості поручителів 
залишити на розсуд Директора Товариства або іншої уповноваженої на 
підставі довіреності особи. - Надати повноваження Директору Товари-
ства або іншій уповноваженій на підставі довіреності особі на укладення 
та підписання від імені Товариства: - з Банком - Договору про новацію, 
проект якого погоджений згідно з цим рішенням Зборів та який є Додат-
ком № 1 до цього протоколу Зборів; - з Банком та Новим боржником - До-
говору про заміну сторони, проект якого погоджений згідно з цим рішен-
ням Зборів та який є Додатком № 2 до цього протоколу Зборів, - з Банком 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»
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в якості кредитора та ТОВ «Юрок Плюс» і ТОВ «М’ясний двір Поділля» в 
якості поручителів – відповідних тристоронніх договорів поруки за фор-
мою та змістом на власний розсуд Директора Товариства або іншої упо-
вноваженої на підставі довіреності особи. Надати право Директору Това-
риства або іншій уповноваженій на підставі довіреності особі право 
визначати на власний розсуд всі інші умови вищевказаних договорів, не 
передбачені цим протоколом, в тому числі, у випадку внесення змін та 
доповнень до цих договорів, підписувати будь-які додаткові договори/до-
говори про внесення змін до них, договори про їх розірвання тощо, нада-

вати Банку будь-які документи для реалізації цього рішення Зборів. На-
дати Директору Товариства право делегувати свої повноваження, в тому 
числі визначені цим рішенням Зборів, іншим особам на підставі довіре-
ності, а також надати право Директору Товариства видати відповідну до-
віреність на укладення договорів, додаткових договорів/договорів про 
внесення змін до них, договорів про їх розірвання тощо від імені Товари-
ства з Банком.

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

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

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

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

2. Код за ЄДРПОУ 03112828
3. Місцезнаходження 93400, Луганська обл., мiсто 

Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 
будинок 2-А 

4. Міжміський код, телефон та факс 0645241349 0645241349
5. Електронна поштова адреса gendir@luganskauto.lg.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

lugansk-avto.jimdo.com

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

II. Текст повідомлення
1) Дата прийняття єдиним акцiонером Товариства рiшення про попере-

днє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 26.04.2018р. Вiдомостi 
щодо правочинiв: характер правочинiв: кредитнi договори з фiнансовими 
установами, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 40 000 000,00 
грн. (сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, визначених Наглядо-
вою Радою Товариства; гранична сукупна вартiсть правочинiв: 40000 
тис. грн; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 54006 тис. грн; спiввiдношення граничної сукупної вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 74,06584 %; загальна кiлькiсть голосую-
чих акцiй: 6 235 688 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах: 6 235 688 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «за» прийняття рiшення: 6 235 688 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.

2) Дата прийняття єдиним акцiонером Товариства рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв: 26.04.2018р. Вiдомостi щодо 

правочинiв: характер правочинiв: договори застави (iпотеки) з фiнансовими 
установами, у тому числi в якостi майнового поручителя за зобов’язаннями 
третiх осiб, з ринковою вартiстю майна, що передається в заставу (iпотеку), гра-
нична сукупна вартiсть якого не перевищує 200 000 000,00 грн. (двiстi мiльйонiв 
гривень 00 копiйок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; гра-
нична сукупна вартiсть правочинiв: 200000 тис. грн; вартiсть активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 54006 тис. грн; спiввiдношення 
граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 370,329222 %; загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй: 6 235 688 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах: 6 235 688 ; кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 6 235 688 ; кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.

3) Дата прийняття єдиним акцiонером Товариства рiшення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 26.04.2018р. Вiдомостi 
щодо правочинiв: характер правочинiв: договори надання/отримання 
фiнансової допомоги, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує  
100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, визначе-
них Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартiсть правочинiв: 
100000 тис. грн; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 54006 тис. грн; спiввiдношення граничної сукупної 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 185,164611 %; загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй: 6 235 688 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах: 6 235 688 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «за» прийняття рiшення: 6 235 688 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «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 С.В. Сiмiрня 
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛУГАНСЬК-АВТО»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЛУГАНСЬК-
АВТО»

2. Код за ЄДРПОУ 03112828
3. Місцезнаходження 93400, Луганська обл., мiсто 

Сєвєродонецьк, вул. Маяков-
ського, будинок 2-А 

4. Міжміський код, телефон та факс 0645241349 0645241349
5. Електронна поштова адреса gendir@luganskauto.lg.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

lugansk-avto.jimdo.com

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

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято єдиним акцiонером 

26.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення єдиного акцiонера Товариства (Рiшення №1 вiд 26.04.2018 
року) у зв’язку iз припиненням повноважень та дiяльностi Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. Посадова особа Iскра Iгор Iванович (не надана згода фiзичної 

особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Голови 
Ревiзiйної комiсiї, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Нiкого не обрано замiсть особи, 
повноваження якої припинено.

Рiшення про припинення повноважень прийнято єдиним акцiонером 
26.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення єдиного акцiонера Товариства (Рiшення №1 вiд 26.04.2018 
року) у зв’язку iз припиненням повноважень та дiяльностi Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. Посадова особа Вертiйова Антонiна Дмитрiвна (не надана зго-
да фiзичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду 
Члена Ревiзiйної комiсiї, припинила повноваження. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. 
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Нiкого не обрано 
замiсть особи, повноваження якої припинено.

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

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

2. Найменування посади С.В. Сiмiрня 
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛУГАНСЬК-АВТО»
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

міжміський код та телефон емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ», 01882551Лу-
ганська , д/н, 93006, м.Рубiжне, вул. Менделєєва, буд. 67 (06453) 9-22-10, 
9-22-25, 9-24-21,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ 
АУДИТОРСЬКI ПОСЛУГИ», 33306921

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) 1. Про припинення повноважень членів 
лічильної комісії, обраних на чергових загальних зборах акціонерів 28 квіт-
ня 2017 року та обрання нових членів лічильної комісії для підрахунку голо-
сів на загальних зборах акціонерів 26 квітня 2018 року. Рішення: Припинити 
повноваження членів лічильної комісії, обраних на чергових загальних збо-
рах акціонерів 28 квітня 2017 року та обрати членів лічильної комісії для 
підрахунку голосів на зборах 26 квітня 2018 року в наступному складі: 

Голова лічильної комісії: Банькова Майя Олександрівна; Члени лічиль-
ної комісії: Гребінюк Ганна Анатоліївна, Власова Ніна Федорівна. 

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Рі-
шення: Обрати Головою Зборів члена Наглядової ради Шпирь Віктора Ми-
хайловича. Обрати секретарем Зборів Синиціна Руслана Леонідовича.

3. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду. Рішення: Визнати роботу Генерального директора Товариства задо-
вільною та затвердити звіт Генерального директора щодо фінансово-
господарської діяльності Товариства в 2017 році.

4. Розгляд звіту Наглядової ради про проведену в 2017 році роботу та 
прийняття рішення за наслідками розгляду. Рішення: Визнати роботу На-
глядової ради Товариства в 2017 році задовільною та затвердити звіт На-
глядової ради Товариства про проведену роботу в 2017 році.

5. Затвердження висновків та звіту Ревізійної комісії Товариства про ро-
боту в 2017 році. Рішення: Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною та 
затвердити висновки та звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу в 2017 
році та щодо фінансової діяльності Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Рішен-
ня: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік. Рішення: За-
твердити порядок розподілу чистого прибутку та збитків Товариства за 
2017 рік наступним чином: Прибуток, отриманий за 2017 рік, залишити у 
розпорядженні Товариства.

8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік. Рішення: Ди-
віденди за результатами роботи Товариства в 2017 році не нараховувати і 
не виплачувати.

9. Реорганізація та зміна типу Товариства. Рішення: Змінити тип Това-
риства шляхом зміни з публічного на приватне.

10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та за-
твердження нової редакції Статуту Товариства. Рішення: У зв’язку зі змі-
ною типу Товариства з публічного на приватне, внести відповідні зміни до 
Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. Уповноважити Гене-
рального директора Товариства, Мініна Г.М., провести всі необхідні дії 
пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства у державного 
реєстратора та у всіх інших необхідних державних органах, відповідно до 
законодавства України.

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
Рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: 

1. Пер Вінге Фредериксен (Per Vinge Frederiksen), громадянин Данії – 
Голова Наглядової ради; 2. Джеремі Ендрю Арон (Jeremy Andrew Aron), 
громадянин Великобританії – член Наглядової ради; 3. Шпирь Віктор Ми-
хайлович, громадянин України – член Наглядової ради; 4. Мініна Марія 
Геннадіївна, громадянка України – член Наглядової ради.

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Рішення: Обрати 
до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб на строк до наступ-
них річних зборів: 1. Пол Кларк (Paul Clarke), громадянин Великобританії; 
2. Джеремі Ендрю Арон (Jeremy Andrew Aron), громадянин Великобританії; 
3. Шпирь Віктор Михайлович, громадянин України; 4. Мініна Марія Геннаді-
ївна, громадянка України.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укла-
датися з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи уповнова-
женої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
ради. Рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової ради Товариства на попередніх умовах. Уповноважити Гене-
рального директора Товариства, Мініна Геннадія Михайловича, на укла-
дання та підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
ради Товариства.

14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 
Рішення: Припинити повноваження складу Ревізійної комісії Товариства: 
Ісманицький Віктор Степанович – Голова Ревізійної комісії; Задірака Мак-
сим Анатолійович – член Ревізійної комісії; Мандич Ігор Вікторович – член 
Ревізійної комісії.

15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Рішення: Обрати 
до складу Ревізійної комісії Товариства наступних осіб на строк до наступ-
них річних зборів: 1. Ісманицький Віктор Степанович, громадянин України; 
2. Задірака Максим Анатолійович, громадянин України;

3. Мандич Ігор Вікторович, громадянин України. 
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2193493 1975023
Основні засоби (за залишковою вартістю) 751958 833536
Довгострокові фінансові інвестиції 240433 242943
Запаси 353678 244607
Сумарна дебіторська заборгованість 619023 509861
Грошові кошти та їх еквіваленти 175825 123464
Власний капітал 1114917 806195
Статутний капітал 16754 16754
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

687563 327168

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 572694 19568
Поточні зобов'язання і забезпечення 505882 1149260
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

22.04 10.44

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

22.04 10.44

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 14006171 14006171
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість
у відсотках від 
статутного 
капіталу

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

0 0

Генеральний директор ПАТ «РКТК»  Г.М.Мінін

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ВІНТЕР»
2. Код за ЄДРПОУ: 01549478
3. Місцезнаходження: 85600, Донецька обл., Мар'їнський район, місто 

Мар'їнка, вулиця Благодатна, будинок 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (062) 3851475

5. Електронна поштова адреса: winter@agrotis.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.winter.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
26.04.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб, а саме:
- припинено повноваження члена наглядової ради (заступника голови) 

Падалки Інни Василівни на підставі рішення загальних зборів товариства 
(протокол № 1 від 26.04.2018р.). Посадова особа не дала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Рішення прийняте в зв’язку з закінченням строку пов-
новажень. Особа перебувала на посаді з 28.04.2014р. Особа акціями това-

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІНТЕР»
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риства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

- припинено повноваження члена наглядової ради (секретаря) Пономарьо-
вої Тетяни Леонидівни на підставі рішення загальних зборів товариства (про-
токол № 1 від 26.04.2018р.). Посадова особа не дала згоди на розкриття пас-
портних даних. Рішення прийняте в зв’язку з закінченням строку повноважень. 
Особа перебувала на посаді з 28.04.2014р. Особа акціями товариства не воло-
діє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження голови ревізійної комісії Давидової Ірини Ва-
леріївни на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1 від 
26.04.2018р.). Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них. Рішення прийняте в зв’язку з закінченням строку повноважень. Особа 
перебувала на посаді з 28.04.2014р. Особа акціями товариства не володіє. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена ревізійної комісії Світлічної Світлани Ва-
лентинівни на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1 
від 26.04.2018р.). Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних. Рішення прийняте в зв’язку з закінченням строку повноважень. Особа 
перебувала на посаді з 28.04.2014р. Особа акціями товариства не володіє. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена ревізійної комісії Новічкової Марини 
Вікторівни на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1 
від 26.04.2018р.). Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних. Рішення прийняте в зв’язку з закінченням строку повноважень. Осо-
ба перебувала на посаді з 28.04.2014р. Особа акціями товариства не воло-
діє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

- обрано на посаду члена та голови наглядової ради Рябову Олену 
Олександрівну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол 
№ 1 від 26.04.2018р.) та рішення наглядової ради (протокол від 26.04.2018р.). 
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення 
прийняте в зв’язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради. 
Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала посади: голова 
правління, член наглядової ради. Особа акціями товариства не володіє. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Особа є представником акціонера ТОВ «CABI», код ЄДРПОУ 20367116.

- обрано на посаду члена наглядової ради Меркулову Тетяну Миколаїв-
ну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1 від 
26.04.2018р.). Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них. Рішення прийняте в зв’язку з необхідністю обрання нового складу на-
глядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала 
посади: заступник голови правління, член наглядової ради, корпоративний 
секретар. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником ак-
ціонера ПАТ «ДМЗ», код ЄДРПОУ 00191164.

- обрано на посаду члена наглядової ради Пономарьову Ніну Михайлів-
ну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1 від 
26.04.2018р.). Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них. Рішення прийняте в зв’язку з необхідністю обрання нового складу на-
глядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала 
посади: заступник головного бухгалтера, заступник директора дирекції об-
ліку та звіту, член наглядової ради, голова ревізійної комісії. Особа акціями 
товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та поса-

дові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВ «Інвестрозви-
ток», код ЄДРПОУ 30600435.

- обрано на посаду члена наглядової ради Падалку Інну Василівну на 
підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1 від 
26.04.2018р.). Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них. Рішення прийняте в зв’язку з необхідністю обрання нового складу на-
глядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала 
посади: заступник директора з управління власністю, член наглядової ради. 
Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВ 
«Інвестрозвиток», код ЄДРПОУ 30600435.

- обрано на посаду члена наглядової ради Брагу Антона Івановича на 
підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1 від 
26.04.2018р.). Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них. Рішення прийняте в зв’язку з необхідністю обрання нового складу на-
глядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала 
посади: юрисконсульт. Особа акціями товариства не володіє. Особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є пред-
ставником акціонера ТОВ «CABI», код ЄДРПОУ 20367116.

- обрано на посаду члена та голови ревізійної комісії Давидову Ірину 
Валеріївну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1 
від 26.04.2018р.) та рішення ревізійної комісії (протокол від 26.04.2018р.). 
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення 
прийняте в зв’язку з необхідністю обрання нового складу ревізійної комісії. 
Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала посади: веду-
чий бухгалтер, заступник начальника відділу оперативних перевірок дирек-
ції по внутрішньому контролю та аудиту, голова ревізійної комісії. Особа 
акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена ревізійної комісії Світлічну Світлану Валенти-
нівну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1 від 
26.04.2018р.). Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них. Рішення прийняте в зв’язку з необхідністю обрання нового складу реві-
зійної комісії. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала 
посади: провідний економіст, начальник економічного відділу, заступник на-
чальника відділу податкового сектора, член ревізійної комісії. Особа акція-
ми товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена ревізійної комісії Каліченко Ірину Олександрів-
ну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1 від 
26.04.2018р.). Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них. Рішення прийняте в зв’язку з необхідністю обрання нового складу реві-
зійної комісії. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала 
посади: головний бухгалтер. Особа акціями товариства не володіє. 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 згідно із 
законодавством.

2. Найменування посади Гавриш Антон Сергійович
Голова правління (підпис) 

М.П.
(ініціали та прізвище керівника) 

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: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЛАКТІС»;2. Код за ЄДРПОУ: 00445104; 3. Місцезнаходження: 85600, 
Донецька обл., м.Мар'їнка, вулиця Щорса, будинок 16

4. Міжміський код, телефон та факс: (062) 266-61-84 (062) 385-14-75
5. Електронна поштова адреса: laktis.mar@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.lactis.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
26.04.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб, а саме:- припине-

но повноваження голови наглядової ради Рябової Олени Олександрівни на 
підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1 від 
26.04.2018р.). Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них. Рішення прийняте в зв’язку з закінченням строку повноважень. Особа 
перебувала на посаді з 03.04.2013р. Особа акціями товариства не володіє. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена наглядової ради (заступника голови) 
Бельської Марини Станіславівни на підставі рішення загальних зборів то-
вариства (протокол № 1 від 26.04.2018р.). Посадова особа не дала згоди 
на розкриття паспортних даних. Рішення прийняте в зв’язку з закінченням 
строку повноважень. Особа перебувала на посаді з 03.04.2013р. Особа ак-

ціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена наглядової ради (секретаря) Мерку-
лової Тетяни Миколаївни на підставі рішення загальних зборів товариства 
(протокол № 1 від 26.04.2018р.). Посадова особа не дала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Рішення прийняте в зв’язку з закінченням строку пов-
новажень. Особа перебувала на посаді з 03.04.2013р. Особа акціями това-
риства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

- припинено повноваження голови ревізійної комісії Пономарьової Ніни 
Михайлівни на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол 
№ 1 від 26.04.2018р.). Посадова особа не дала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Рішення прийняте в зв’язку з закінченням строку повноважень. 
Особа перебувала на посаді з 24.04.2014р. Особа акціями товариства не 
володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

- припинено повноваження члена ревізійної комісії (заступника голови) 
Арчакової Алли Валентинівни на підставі рішення загальних зборів товари-
ства (протокол № 1 від 26.04.2018р.). Посадова особа не дала згоди на 
розкриття паспортних даних. Рішення прийняте в зв’язку з закінченням 
строку повноважень. Особа перебувала на посаді з 24.04.2014р. Особа ак-
ціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена ревізійної комісії (секретаря) Биков-
ського Станіслава Миколайовича на підставі рішення загальних зборів то-
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вариства (протокол № 1 від 26.04.2018р.). Посадова особа не дала згоди на 
розкриття паспортних даних. Рішення прийняте в зв’язку з закінченням 
строку повноважень. Особа перебувала на посаді з 24.04.2014р. Особа ак-
ціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена та голови наглядової ради Рябову Олену 
Олександрівну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол 
№ 1 від 26.04.2018р.) та рішення наглядової ради (протокол від 26.04.2018р.). 
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення 
прийняте в зв’язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради. 
Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала посади: голова 
правління, член наглядової ради. Особа акціями товариства не володіє. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Особа є представником акціонера ТОВ «CABI», код ЄДРПОУ 20367116.

- обрано на посаду члена наглядової ради Меркулову Тетяну Миколаїв-
ну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1 від 
26.04.2018р.). Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них. Рішення прийняте в зв’язку з необхідністю обрання нового складу на-
глядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала 
посади: заступник голови правління, член наглядової ради, корпоративний 
секретар. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником ак-
ціонера ПАТ «ДМЗ», код ЄДРПОУ 00191164.

- обрано на посаду члена наглядової ради Пономарьову Ніну Михайлівну 
на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1 від 
26.04.2018р.). Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 
Рішення прийняте в зв’язку з необхідністю обрання нового складу наглядової 
ради. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала посади: 
заступник головного бухгалтера, заступник директора дирекції обліку та звіту, 
голова ревізійної комісії. Особа акціями товариства не володіє. Особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є пред-
ставником акціонера ТОВ «Інвестрозвиток», код ЄДРПОУ 30600435.

- обрано на посаду члена наглядової ради Падалку Інну Василівну на 
підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1 від 
26.04.2018р.). Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них. Рішення прийняте в зв’язку з необхідністю обрання нового складу на-
глядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала 
посади: заступник директора з управління власністю, член наглядової ради. 
Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВ 

«Інвестрозвиток», код ЄДРПОУ 30600435.
- обрано на посаду члена наглядової ради Брагу Антона Івановича на 

підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1 від 
26.04.2018р.). Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них. Рішення прийняте в зв’язку з необхідністю обрання нового складу на-
глядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала 
посади: юрисконсульт. Особа акціями товариства не володіє. Особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є пред-
ставником акціонера ТОВ «CABI», код ЄДРПОУ 20367116.

- обрано на посаду члена та голови ревізійної комісії Пономарьову Тетя-
ну Леонідівну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол 
№ 1 від 26.04.2018р.) та рішення ревізійної комісії (протокол від 26.04.2018р.). 
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення 
прийняте в зв’язку з необхідністю обрання нового складу ревізійної комісії. 
Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала посади: веду-
чий бухгалтер, заступник начальника відділу оперативних перевірок дирек-
ції по внутрішньому контролю та аудиту, член наглядової ради. Особа акці-
ями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена ревізійної комісії Биковського Станіслава Ми-
колайовича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1 
від 26.04.2018р.). Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних. Рішення прийняте в зв’язку з необхідністю обрання нового складу 
ревізійної комісії. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа за-
ймала посади: інспектор ДПІ, юрист, заступник директора дирекції з юри-
дичного забезпечення. Особа акціями товариства не володіє. Особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена ревізійної комісії Берліну Світлану Миколаївну 
на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1 від 
26.04.2018р.). Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них. Рішення прийняте в зв’язку з необхідністю обрання нового складу реві-
зійної комісії. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала 
посади: головний бухгалтер. Особа акціями товариства не володіє. 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 згідно із 
законодавством. 2. Найменування посади Виконуючий обов’язки голови 
Правління Антон Сергійович(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 
27.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВ-

ДЕННИЙ»
2. КОД за ЄДРПОУ 20953647
3. Місцезнаходження 65059, м.Одеса, вул.Краснова, 6/1
4. Міжміський код, телефон та факс (048)-757-92-28, (048)-757-92-22
5. Електронна адреса olga.sapega@pivdenny.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
http://www.bank.com.ua/
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
26.04.2018р. загальними зборами акціонерів Акціонерного банку «Пів-

денний» (протокол №20 від 26.04.2018р.), відповідно до вимог Закону 
України «Про акціонерні товариства» та Статуту банку, прийнято рішення 
про припинення повноважень членів Наглядової ради банку. Родін Юрій 
Олександрович (паспорт: серія КМ номер 922707 виданий 21.10.2014р. Ки-
ївським РВ у м.Одесі ГУДМС України в Одеській області) припиняє повно-
важення члена та Голови Наглядової ради 26.04.2018р., перебував на по-
саді з 24.04.2017р. Володіє 26,5986% статутного капіталу банку. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів Акціонерного банку «Пів-
денний» (протокол №20 від 26.04.2018р.), відповідно до вимог Закону 
України «Про акціонерні товариства» та Статуту банку, прийнято рішення 
про припинення повноважень членів Наглядової ради банку. Беккер Марк 
Ісаакович (паспорт: серія КЕ номер 459993 виданий 04.11.1996р. Київським 
РВ УМВС України в Одеській області) припиняє повноваження члена На-
глядової ради 26.04.2018р., перебував на посаді з 24.04.2017р. Володіє 
18,5443% статутного капіталу банку. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає.

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів Акціонерного банку «Пів-
денний» (протокол №20 від 26.04.2018р.), відповідно до вимог Закону 
України «Про акціонерні товариства» та Статуту банку, прийнято рішення 
про припинення повноважень членів Наглядової ради банку. Чорний Ми-
хайло Григорович (паспорт: серія КК номер 538824 виданий 13.09.2000р. 
Котовським МРВ УМВС України в Одеській області) припиняє повноважен-

ня члена Наглядової ради 26.04.2018р., перебувала на посаді з 24.04.2017р. 
Володіє 0,00000014% статутного капіталу банку. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів Акціонерного банку «Пів-
денний» (протокол №20 від 26.04.2018р.), відповідно до вимог Закону 
України «Про акціонерні товариства» та Статуту банку, прийнято рішення 
про припинення повноважень членів Наглядової ради банку. Джейкобс 
Марго Кар (паспорт: серія USA номер 561451416 виданий 06.02.2018р. 
United States Departament of State) припиняє повноваження члена Нагля-
дової ради 26.04.2018р., перебувала на посаді з 24.04.2017р. Часткою в 
статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає.

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів Акціонерного банку «Пів-
денний» (протокол №20 від 26.04.2018р.), відповідно до вимог Закону 
України «Про акціонерні товариства» та Статуту банку, прийнято рішення 
про припинення повноважень членів Наглядової ради банку. Віллібрордус 
Йоанес де Браун (паспорт: серія NT номер 627DRL4 виданий 19.12.2015р. 
Burg. Van»s-Gravenhage (Nederlanden)) припиняє повноваження члена На-
глядової ради 26.04.2018р., перебував на посаді з 24.04.2017р. Часткою в 
статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає.

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів Акціонерного банку «Пів-
денний» (протокол №20 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про обрання 
членів Наглядової ради банку. Родіна Юрія Олександровича (паспорт: се-
рія КМ номер 922707 виданий 21.10.2014р. Київським РВ у м.Одесі ГУДМС 
України в Одеській області) обрано на посаду члена Наглядової ради на 
строк – до наступних річних загальних зборів акціонерів. 27.04.2018р. На-
глядовою радою Акціонерного банку «Південний» (протокол №17 від 
27.04.2018р.) прийнято рішення про обрання Родіна Юрія Олександровича 
Головою Наглядової ради банку. Акціонер, володіє 26,5986% статутного 
капіталу банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: директор підпри-
ємства «ТЕКОМ» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю.

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів Акціонерного банку «Пів-
денний» (протокол №20 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про обрання 
членів Наглядової ради банку. Беккера Марка Ісааковича (паспорт: серія 
КЕ номер 459993 виданий 04.11.1996р. Київським РВ УМВС України в 
Одеській області) обрано на посаду члена Наглядової ради на строк – до 
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наступних річних загальних зборів акціонерів. 27.04.2018р. Наглядовою ра-
дою Акціонерного банку «Південний» (протокол №17 від 27.04.2018р.) при-
йнято рішення про обрання Беккера Марка Ісааковича заступником Голови 
Наглядової ради банку. Акціонер, володіє 18,5443% статутного капіталу 
банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. По-
сади, які обіймав протягом останніх п'яти років: радник Апарату Голови 
Правління Акціонерного банку «Південний».

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів Акціонерного банку «Півден-
ний» (протокол №20 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про обрання членів На-
глядової ради банку. Чорного Михайла Григоровича (паспорт: серія КК номер 
538824 виданий 13.09.2000р. Котовським МРВ УМВС України в Одеській облас-
ті) обрано на посаду члена Наглядової ради на строк – до наступних річних за-
гальних зборів акціонерів. Акціонер, володіє 0,00000014% статутного капіталу 
банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, 
які обіймав протягом останніх п'яти років: старший помічник прокурора області, 
старший прокурор прокуратури області, перший заступник прокурора Одеської 
області, радник Голови Правління Акціонерного банку «Південний».

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів Акціонерного банку «Пів-
денний» (протокол №20 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про обрання 
членів Наглядової ради банку. Джейкобс Марго Кар (паспорт: серія USA но-
мер 561451416 виданий 06.02.2018р. United States Departament of State) 
обрано на посаду незалежного члена Наглядової ради на строк – до наступ-
них річних загальних зборів акціонерів. Часткою в статутному капіталі банку 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: Senior Advisor (старший 
радник) at East Capital Private Equity AB.

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів Акціонерного банку «Пів-
денний» (протокол №20 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про обрання 
членів Наглядової ради банку. Віллібрордуса Йоанеса де Брауна (паспорт: 
серія NT номер 627DRL4 виданий 19.12.2015р. Burg. Van»s-Gravenhage 
(Nederlanden)) обрано на посаду незалежного члена Наглядової ради на 
строк – до наступних річних загальних зборів акціонерів. Часткою в статут-
ному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: 
Director at COB Europe LLC (директор).

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів Акціонерного банку «Пів-
денний» (протокол №20 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про обрання 
членів Наглядової ради банку. Коробкову Олену Анатоліївну (паспорт: серія 
КК номер 286692 виданий 13.07.1999р. Ленінським РВ УМВС України в 
Одеській області) обрано на посаду незалежного члена Наглядової ради на 
строк – до наступних річних загальних зборів акціонерів. Часткою в статут-
ному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: 
голова апарату, виконавчий директор Асоціації «Незалежна асоціація бан-
ків України».

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

титься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством.

Голова Правління Акціонерного банку «Південний»
Ванецьянц А.Ю.

27.04.2018р.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Акцiонерне товариство 
«Ужгородське автотранспорт-
не пiдприємство12107»

2. Код за ЄДРПОУ 03114017
3. Місцезнаходження 88018, м.Ужгород, 

вул.Радiщева,2
4. Міжміський код, телефон та факс 0312663307 0312222583
5. Електронна поштова адреса atp12107@uk./net, atp-12107@

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

atp-12107.pat.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ«Ужгородське АТП 12107» 

протокол №22 вiд 27.04.2018р. , у зв'язку з закiнченням термiну повнова-
жень, припинено повноваження голови наглядової ради Андрiїв Андрiя Єв-
стаховича На данiй посадi перебував з 20.01.2015 р. Акцiями товариства не 
володiє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних 
паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочи-
ни не має.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородське АТП 12107 » 
протокол №22 вiд 27.04.2018р. , у зв'язку з закiнченням термiну повнова-
жень, припинено повноваження члена наглядової ради Андрiїв Наталiї Ми-
колаївни.На данiй посадi перебувала з 20.01.2015 р. Акцiями товариства не 
володiє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних 
паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочи-
ни не має.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородське АТП 12107 » 
протокол №22 вiд 27.04.2018р. , у зв'язку з закiнченням термiну повнова-
жень, припинено повноваження члена наглядової ради Андрiїв Влади Ми-
коли –Володимирiвни. На данiй посадi перебувала з 20.01.2015 р. Акцiями 
товариства не володiє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення 
персональних паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 
службовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородське АТП 12107 » 
протокол №22 вiд 27.04.2018р. , у зв'язку з закiнченням термiну повнова-
жень, припинено повноваження члена наглядової ради Данюк Iрини 
Iванiвни

На данiй посадi перебувала з 20.01.2015 р. Володiє 2000 акцiями това-
риства, що становить 0.00386% статутного капiталу Товариства. Посадова 
особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних. 
Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородське АТП 12107 » 
протокол №22вiд 27.04.2018р. , у зв'язку з закiнченням термiну повнова-
жень, припинено повноваження члена наглядової ради Козун Андрiя Воло-
димировича На данiй посадi перебувала з 20.01.2015 р. Володiє 1338 
акцiями товариства, що становить 0.00258% статутного капiталу Товари-
ства. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних пас-
портних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не 
має.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородське АТП 12107» 
протокол №22 вiд 27.04.2018р. , у зв'язку з внесенням змiн до статуту, до-
строково припинити повноваження голови ревiзiйної комiсiї Панчик Олек-
сандри Павлiвни.На данiй посадi перебувала з 20.01.2015 р. Володiє 1338 
акцiями, що становить 0.00258% статутного капiталу Товариства. Посадо-
ва особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних да-
них. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.(На 
посаду члена ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено, у зв’язку з необран-
ням загальними зборiв акцiонерiв товариства органу товариства «Ревiзiйна 
комiсiя»)

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородське АТП 12107» 
протокол №22 вiд 27.04.2018р. , у зв'язку з внесенням змiн до статуту, до-
строково припинити повноваження члена ревiзiйної комiсiї Попович Ми-
хайла Васильовча.На данiй посадi перебував з 20.01.2015 р. Володiє 3000 
акцiями, що становить 0.00579% статутного капiталу Товариства. Посадо-
ва особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних да-
них. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.(На 
посаду члена ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено, у зв’язку з необран-
ням загальними зборiв акцiонерiв товариства органу товариства «Ревiзiйна 
комiсiя»)

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородське АТП 12107» 
протокол №22 вiд 27.04.2018р. , у зв'язку з внесенням змiн до статуту, до-
строково припинити повноваження члена ревiзiйної комiсiї Райнiш Стефанiї 
Степанiвни.На данiй посадi перебувала з 20.01.2015 р. Володiє 80 акцiями, 
що становить0.00015% статутного капiталу Товариства. Посадова особа не 
надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних. Непога-
шеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. (На посаду члена 
ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено, у зв’язку з необранням загальними 
зборiв акцiонерiв товариства органу товариства «Ревiзiйна комiсiя»)

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородське АТП 12107» 
протокол №22 вiд 27.04.2018р. обрано членом наглядової ради Шкрiбляк 
Андрiя Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). 
Володiє 15 674179 акцiями, що становить 30.2278% статутного капiталу То-
вариства. Обiймав посади протягом останнiх п’яти рокiв: ПАТ «Ужгородське 
АТП-12107». Директор ринку . Термiн обранння – 3 роки. Непогашеної 
судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Рiшенням Наглядової 
ради ( протокол №3 вiд 27.04.2018 р.) обраний Головою наглядової ради 
ПАТ» Ужгородське АТП 12107» .

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородське АТП 12107» 
протокол №22 вiд 27.04.2018р. обрано членом наглядової ради Товт 
Наталiю Андрiївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УЖГОРОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИєМСТВО 12107»
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Володiє 14 203 537 акцiями, що становить27.3917% статутного капiталу То-
вариства. Обiймав посади протягом останнiх п’яти рокiв: пенсiонер. Термiн 
обранння – 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочи-
ни не має. 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородське АТП 12107» 
протокол №22 вiд 27.04.2018р. обрано членом наглядової ради Козун 
Андрiя Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). 
Володiє1338 акцiями, що становить 0.00258% статутного капiталу Товари-
ства. Обiймав посади протягом останнiх п’яти рокiв: ПАТ «Ужгородське 
АТП-12107». Головний механiк . Термiн обранння – 3 роки. Непогашеної 
судимостi за корисливi та службовi злочини не має. 

Рiшенням наглядової ради (протокол №3 вiд 27.04.2018 р.) продовжено 
повноваження директору ПАТ» Ужгородське АТП 12107 « Козун Володими-

ру Iвановичу (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Володiє 
227122 акцiями, що становить 0.438007% статутного капiталу Товариства. 
Обiймав посади протягом останнiх п’яти рокiв: директор ПАТ»Ужгородське 
АТП 12107 «. Термiн обранння – 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi 
та службовi 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 Козун Володимир Iванович
Директор (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 нерухоміс-

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Ми-
колаївцемент»

2. Код за ЄДРПОУ: 00293025
3. Місцезнаходження: 81600 м. Миколаїв, Львівська область, вул. Стрий-

ське шосе,1
4. Міжміський код, телефон та факс: +380324141105, +380324141985
5. Електронна поштова адреса: ychebachova@crhukraine.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївце-

мент» від 25.04.2018 року Баррі Леонард (Barry Leonard) відкликаний з 
Членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з переобранням складу На-
глядової ради. Баррі Леонард перебував на посаді Члена та Голови На-
глядової ради ПАТ «Миколаївцемент» з 25.09.2013 по 26.04.2016 року, з 
26.04.2016 по 24.04.2017 року та з 24.04.2017 по 25.04.2018 року. Володіє 
однією акцією емітента, що становить 0% частки в статутному капіталі емі-
тента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївце-
мент» від 25.04.2018 року Девід Гайрі ( David Guiry) відкликаний з членів 
Наглядової ради у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. Девід 
Гайрі ( David Guiry) перебував на посаді Члена Наглядової ради ПАТ «Ми-
колаївцемент» з 26.04.2016р. Володіє однією акцією емітента, що стано-
вить 0% частки в статутному капіталі емітента.Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаїв-
цемент» від 25.04.2018 року Клаус Aйхас (Klaus Eichas) відкликаний з 
членів Наглядової ради у зв'язку з переобранням складу Наглядової 
ради.Клаус Aйхас (Klaus Eichas) перебував на посаді Члена Наглядової 
ради ПАТ «Миколаївцемент» з 26.04.2016р. Володіє однією акцією емі-
тента, що становить 0% частки в статутному капіталі емітента. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївце-
мент» від 25.04.2018 року Зєваков Іван Геннадійович відкликаний з Членів 
Наглядової ради Товариства, у зв'язку з переобранням складу Наглядової 
ради. Зєваков Іван Геннадійович перебував на посаді Члена Наглядової 
ради ПАТ «Миколаївцемент» (незалежного директора) з з 24.04.2017 по 
25.04.2018 року. Не володіє акціями емітента. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївце-
мент» від 25.04.2018 року Нагай Ігор Мирославович відкликаний з Членів 
Наглядової ради Товариства, у зв'язку з переобранням складу Наглядової 
ради. Нагай Ігор Мирославович перебував на посаді Члена Наглядової 
ради ПАТ «Миколаївцемент» (незалежного директора) з 24.04.2017 по 
25.04.2018 року. Не володіє акціями емітента. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних..

Відповідно до рішення Загальних Зборів акціонерів, що відбулися 
25.04.2018 року Фредеріка Обе (Frederic Aubet) обрано членом Наглядової 
ради ПАТ «Миколаївцемент» на термін 3 роки. 

Виконує обов'язки Члена Наглядової ради на безоплатній основі на під-
ставі цивільно-правового договору. Фредерік Обе (Frederic Aubet) з 2011-
2014 працював на посаді керуючого директора в Лафарж Німеччина, з 
2014-2016 - Віце-президентом з продаж в Лафарж Холсім Центральна Єв-
ропа, з 2016 - 31.12. 2017 - керуючим директором в СіАрЕйч Сербія; з 2018 
року по даний час працює на посаді керуючого директора СіАрЕйч Украї-
на. 

Акціями емітента не володіє. Представник акціонера СRH Mykolaiv 
Holding, яке володіє 155 473 705 шт. простих іменних акцій Товариства.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних.

Відповідно до рішення Загальних Зборів акціонерів, що відбулися 
25.04.2016 року Клауса Aйхаса (Klaus Eichas) обрано членом Наглядової 
ради ПАТ «Миколаївцемент» на термін 3 роки. Виконує обов'язки Члена 
Наглядової ради на безоплатній основі на підставі цивільно-правового до-
говору. 

Клаус Aйхас з 2011 по 2015 рр. працював в Асоціації виробників цемент-
ної галузі у Німеччині на посаді провідного консультанта. У даний час пра-
цює на посаді СіАрЕйч Юроп Матіріалс (CRH Europe Materials) директором 
з виробництва цементу (Україна) та є членом Правління ПАТ «Подільський 
цемент». 

Володіє однією акцією емітента. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Відповідно до рішення Загальних Зборів акціонерів, що відбулися 
25.04.2018 року Ларченкова Олександра Сергійовича обрано членом На-
глядової ради ПАТ «Миколаївцемент»на термін 3 роки. Виконує обов'язки 
Члена Наглядової ради на безоплатній основі на підставі цивільно-
правового договору.Ларченков Олександр Сергійович з 2011 - 2013 працю-
вав в ХХІ Сенчурі Паблік Лімітед на посаді директора юридичного департа-
менту; з 2013 - по 2017 в B&S Holding GmbH, заступником директора з 
юридичних питань; 2017 - 2018 - в ТОВ «Емерджекс бізнес солюшинс», 
керівником юридичної практики. У даний час працює на посаді юриста в 
ТОВ «СіАрЕйч Україна».

Акціями емітента не володіє. Представник акціонера Девіда Гайрі, який 
володіє однією акцією ПАТ «Миколаївцемент».

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 25.04.2018 року Фредеріка 
Обе (Frederic Aubet) обрано Головою Наглядової ради ПАТ «Миколаївце-
мент». 

Фредерік Обе (Frederic Aubet) 2011-2014 працював на посаді керуючого 
директора в Лафарж Німеччина, з 2014 - 2016 - Віце-президентом з продаж 
в Лафарж Холсім Центральна Європа, з 2016 - 31.12.2017 - керуючим ди-
ректором в СіАрЕйч Сербія; з 2018 року по даний час працює на посаді 
керуючого директора СіАрЕйч Україна.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів від 25.04.2018 року обраний чле-
ном Наглядової ради ПАТ «Миколаївцемент» на 3 роки. Виконує обов'язки 
Члена Наглядової ради та Голови Наглядової ради на безоплатній основі 
на підставі цивільно-правового договору. 

Акціями емітента не володіє. Представник акціонера СRH Mykolaiv 
Holding, яке володіє 155 473 705 шт. простих іменних акцій Товариства. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних.

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  Звіринський Андрій Богданович
27.04.2018

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2017 рік емітента цінних паперів 1. Повне найме-
нування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, 
міжміський код і телефон емітента. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ», 00913516,  
Святошинська 20, Київ, Святошинський, 03115, Україна, (044) 450-26-86, 
(044) 450-37-18 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії. 27.04.2018 3. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію. texsnab.
kiev.ua/zvit.html 4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - 
аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ- СТАНДАРТ», 32852960 
5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів - чергові. Дата про-
ведення: 24.04.2017 року. Кворум зборів: 95,2817% до загальної кількості 
голосів. Порядок денний річних Загальних Зборів акціонерів був попередньо 
затверджений 07.03.2017 року Наглядовою Радою ПрАТ «Київоблагротех-
постач». Пропозицій щодо порядку денного від інших осіб не надходило. Пе-
релік питань, що розглядалися на загальних зборах та результат їх розгляду: 
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства. Рішення: 1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акці-
онерів Товариства у наступному складі: Голова лічильної комісії Перевозник 
Галина Олексіївна; Член лічильної комісії Новиченко Олена Броніславівна; 
Член лічильної комісії Тимофєєва Тетяна Євгеніївна. 2. Обрання Голови та 
секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. Рішення: 2.1. Об-
рати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Севериненко 
Анну Володимирівну. 2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціо-
нерів Товариства Давиденка Михайла Івановича. 3. Схвалення рішення На-
глядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів 
для голосування на річних Загальних зборах акціонерів. Рішення: 3.1. Схва-
лити рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвід-
чення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.  
4. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства. Рішення: 4.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів: Голова 
Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;  
Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів; Час для виступу 
з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин; 
Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надан-
ня слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати 
без дозволу Голови Зборів; Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин; 
Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорю-
ється; Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин; Якщо поставлене ак-
ціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного 
питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питан-
ня акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду 
інших питань порядку денного Зборів; Відповіді на питання акціонерів (їх 
представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадо-
ва особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать по-
ставлені питання; Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку 
денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства; Голосування 
проводиться з використанням бюлетенів для голосування; Свою згоду або 
не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом 
зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування; Пере-
ривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово ні-
кому не надається; Результати голосування підраховуються лічильною комі-
сією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню 
порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання 
порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершен-
ня Зборів; Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань 
порядку денного Зборів; Через кожні дві години безперервної роботи Зборів 

- перерва 15 хвилин. 5. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. Рішення: 5.1. Затвердити Звіт Дирекції 
Товариства за 2016 рік. 6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Рішення: 6.1. Затвердити 
Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік. 7. Звіт Ревізійної Комісії Това-
риства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та за-
твердження висновків Ревізійної Комісії Товариства. Рішення: 7.1. Затверди-
ти Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік. 7.2. Затвердити висновки 
Ревізійної Комісії Товариства. 8. Затвердження річного звіту Товариства, у 
тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Рішення: 8.1. Затвер-
дити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 
2016 рік у складі: Балансу Товариства станом на 31.12.2016 року; Звіту про 
фінансові результати Товариства за 2016 рік. 9. Розподіл прибутку (визна-
чення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 
році. Рішення: 9.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за під-
сумками діяльності Товариства у 2016 році: чистий прибуток Товариства, що 
складає 2 тис. грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та 
не виплачувати. 10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом року. Рішення: 10.1. Схвалити укладення 
Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рі-
шення наступних договорів (контрактів): кредитних договорів з фінансовими 
установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 
(сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Това-
риства; договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі 
в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою 
вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не переви-
щує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Нагля-
довою Радою Товариства; договорів надання/отримання фінансової допо-
моги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто 
мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства. 
10.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови 
договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними 
Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (тер-
мін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної 
суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, 
тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передаєть-
ся в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку. 11. Вне-
сення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у 
новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Рішення: 
11.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку із приве-
денням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодав-
ства України шляхом викладення Статуту у новій редакції. 11.2. Затвердити 
нову редакцію Статуту Товариства. 12. Визначення уповноваженої особи на 
підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з держав-
ної реєстрації Статуту. Рішення: 12.1. Уповноважити Генерального директо-
ра Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі 
необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відпо-
відну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі. 13. Затвердження 
Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої 
особи на його підписання. Рішення не прийнято. 14. Припинення повнова-
жень членів Наглядової Ради. Рішення не прийнято. 15. Обрання членів На-
глядової Ради. Рішення не прийнято. 16. Затвердження умов цивільно-
правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх 
винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами Наглядової Ради. Рішення не прийнято. 6. Ін-
формація про дивіденди Загальними Зборами акціонерів прийнято рішення 
за результатами звітного періоду дивіденди не нараховувати та не виплачу-
вати. На підставі рішень Загальних Зборів в попередніх періодах дивіденди 
також не нараховувались та не виплачувались. 

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

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОНДАРIВСЬКЕ" 2. Код за ЄДРПОУ: 00847417 
3. Місцезнаходження: 92443, Україна, Луганська область , Маркiвський ра-
йон, с. Бондарiвка, вул. Дружби, 111 4. Міжміський код, телефон та факс: 
06464 9-43-39 06464 9-43-39  5. Електронна поштова адреса: bondarivske@
emitent.net.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: http://bondarivske.pat.ua 7. Вид 
особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Посадова особа Голова наглядової ради Гирман Олена Iванiвна не надала 

згоди на розголошення своїх персональних даних, повноваження припиненi 
26.04.2018 р. Володiє часткою у статутному капiталi 0.27268%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого пере-
бувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 
26.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 26.04.2018р.). Посадова особа Член наглядової 
ради Бондар Надiя Федорiвна не надала згоди на розголошення своїх персо-
нальних даних, повноваження припиненi 26.04.2018 р. Володiє часткою у статут-

ному капiталi 0.39995%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Строк, протягом якого перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення 
прийнято загальними зборами акцiонерiв 26.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 
26.04.2018 р.). Посадова особа Член наглядової ради Звiряка Зiнаїда Iллiвна не 
надала згоди на розголошення своїх персональних даних, повноваження 
припиненi 26.04.2018 р. Володiє часткою у статутному капiталi 0.37988%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом яко-
го перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами 
акцiонерiв 26.04.2018р. (Протокол №1 вiд 26.04.2018 р.). Посадова особа Член 
Правлiння Воронько Сергiй Олексiйович не надав згоди на розголошення своїх 
персональних даних, повноваження припиненi 26.04.2018 р. Володiє часткою у 
статутному капiталi 0.19613%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посадi - 3 роки. Рiшення 
прийнято загальними зборами акцiонерiв 26.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 
26.04.2018 р.). Посадова особа Член Правлiння Мiшура Микола Iванович не на-
дав згоди на розголошення своїх персональних даних, повноваження припиненi 
26.04.2018 р. Володiє часткою у статутному капiталi 0.32714%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого пере-
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бував на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 
26.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 26.04.2018 р.). Посадова особа Член Правлiння 
Клiщова Iрина Миколаївна не надала згоди на розголошення своїх персональ-
них даних, повноваження припиненi 26.04.2018 р. Акцiями товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами 
акцiонерiв 26.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 26.04.2018 р.). Посадова особа Член 
Правлiння Обаполенко Тетяна Олександрiвна не надала згоди на розголошення 
своїх персональних даних, повноваження припиненi 26.04.2018 р. Акцiями това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв 26.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 26.04.2018 р.). 
Посадова особа Член Правлiння Бондар Володимир Iванович не надав згоди на 
розголошення своїх персональних даних, повноваження припиненi 26.04.2018 р. 
Володiє часткою у статутному капiталi 0.37041%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посадi 
- 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 26.04.2018 р. (Про-
токол №1 вiд 26.04.2018 р.). Посадова особа Член Правлiння Бiлокобильська 
Людмила Миколаївна не надала згоди на розголошення своїх персональних да-
них, повноваження припиненi 26.04.2018 р. Володiє часткою у статутному 
капiталi 0.179%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк, протягом якого перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв 26.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 26.04.2018 р.). По-
садова особа Голова Правлiння Нескоромна Лiлiя Iванiвна не надала згоди на 
розголошення своїх персональних даних, повноваження припиненi 26.04.2018 р. 
Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення 
прийнято загальними зборами акцiонерiв 26.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 
26.04.2018 р.). Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Бабiй Михайло Федоро-
вич не надав згоди на розголошення своїх персональних даних, повноваження 
припиненi 26.04.2018 р. Володiє часткою у статутному капiталi 0.15413%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом яко-
го перебував на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 
26.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 26.04.2018 р.). Посадова особа Член Ревiзiйної 
комiсiї Клименко Вiктор Iванович не надав згоди на розголошення своїх персо-
нальних даних, повноваження припиненi 26.04.2018 р. Володiє часткою у статут-
ному капiталi 0.3252%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого перебував на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято 
загальними зборами акцiонерiв 26.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 26.04.2018 р.). 
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Бiлаш Наталiя Володимирiвна не надала 

згоди на розголошення своїх персональних даних, повноваження припиненi 
26.04.2018 р. Володiє часткою у статутному капiталi 0.13973%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого пере-
бувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 
26.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 26.04.2018 р.). Посадова особа Голова наглядо-
вої ради Наумов Дмитро Станiславович не надав згоди на розголошення своїх 
персональних даних, обраний 26.04.2018 р. Володiє часткою у статутному 
капiталi 69,6673%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який обрано - 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: 
адвокат. Рiшення прийнято наглядовою радою 26.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 
26.04.2018р.). Посадова особа Член наглядової ради Шманьов Iгор Леонiдович 
не надав згоди на розголошення своїх персональних даних, обраний 26.04.2018 р. 
Не володiє часткою у статутному капiталi . Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано - 3 роки. Протягом останнiх 5 
рокiв обiймав посади: приватний пiдприємець. Рiшення прийнято загальними 
зборами акцiонерiв 26.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 26.04.2018 р.). Посадова осо-
ба Член наглядової ради Сергеєва Тетяна Геннадiївна не надала згоди на роз-
голошення своїх персональних даних, обрана 26.04.2018 р. Не володiє часткою 
у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який обрано - 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала по-
сади: адвокат. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 26.04.2018 р. 
(Протокол №1 вiд 26.04.2018 р.). Посадова особа Директор Нескоромна Лiлiя 
Iванiвна не надала згоди на розголошення своїх персональних даних, переоб-
рана 26.04.2018 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано - 3 роки. Протягом 
останнiх 5 рокiв обiймала посади: головний бухгалтер, голова правлiння. Рiшення 
прийнято загальними зборами акцiонерiв 26.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 
26.04.2018 р.). Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Земцов Андрiй Володи-
мирович не надав згоди на розголошення своїх персональних даних, обраний 
26.04.2018 р. Не володiє часткою у статутному капiталi. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано - 3 роки. Протя-
гом останнiх 5 рокiв обiймав посади: головний енергетик. Рiшення прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв 26.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 26.04.2018 р.).

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 

2. Найменування посади Нескоромна Лiлiя Iванiвна
Директор

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

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬ-

НА КОРПОРАЦІЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 03121566
3. Місцезнаходження: 01004, м. Київ, Велика Васильківська, 15/2
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)206-82-16, (044) 206-82-16
5. Електронна поштова адреса: o.yamkina@ukravto.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

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

значних правочинів: 25.04.2018; Найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв: Загальні Збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із за-
значенням, зокрема, їх характеру: значні правочини, предметом яких є 
майно або послуги на умовах, погоджених Наглядовою Радою Товариства; 
Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визна-
чена на дату прийняття рішення:перевищує 25 відсотків вартості активів То-
вариства за даними останньої річної фінансової звітності на суму, яка не 
перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США ; Гранична сукуп-
ність вартості правочинів: 5235452,8тис. Грн. (26,177264 х 200 000 000 $); 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової  
звітності: 3466191 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 151,0434%; Загальна кількість голосуючих 
акцій:6 114 810 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах: 6 607 286 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення:5 982 411 ; Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «проти» прийняття рішення: 25 415. 2).Дата прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2018; 

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні Збори 
акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх 
характеру:кредитні договори/договори запозичення з фінансовими устано-
вами на умовах, визначених Наглядовою Радою; Ринкова вартість майна 
або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття 
рішення:загальний сукупний розмір яких не перевищує 300 000 000,00 
(триста мільйонів) доларів США ; Гранична сукупність вартості правочинів: 
7853179,2 тис. Грн. (26,177264 х 300 000 000 $); Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності: 3466191 тис. грн; Співвід-
ношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
226,5651%; Загальна кількість голосуючих акцій: 6 114 810 ; Кількість голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 6607826; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:  
5 982 411; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий-
няття рішення: 25415. 3).Дата прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2018; Найменування уповно-
важеного органу, що його прийняв:Загальні Збори акціонерів Товариства ; 
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори 
застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майново-
го поручителя за зобов'язаннями третіх осіб на умовах, визначених Нагля-
довою Радою Товариства; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть 
предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: майно, що 
передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 1 000 000 000,00 
(один мільярд) гривень; Гранична сукупність вартості правочинів:1 000 000 
тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 3466191 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 28,85011%; Загальна кількість голосуючих 
акцій:6114810 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах:6607826 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення: 5 982 411; Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «проти» прийняття рішення:25 415 . 4).Дата прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2018; 
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні Збори 
акціонерів Товариства ; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокре-
ма, їх характеру:договори застави майнових прав на отримання товарів/
грошових коштів з фінансовими установами за зобов'язаннями третіх осіб 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»
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на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; Ринкова вартість 
майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату 
прийняття рішення:майно, що передається в заставу на суму, що не пере-
вищує 2 000 000 000,00 (два мільярда) грн.; Гранична сукупність вартості 
правочинів: 2000000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 3466191 тис. грн; Співвідношення гранич-
ної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 57,70022%; Загальна 
кількість голосуючих акцій:6 114 810; Кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у загальних зборах:6 607 826; Кількість голосуючих ак-
цій, що проголосували «за» прийняття рішення:5 982 411; Кількість голосу-
ючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення:25 415. 5).Дата 
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів: 25.04.2018; Найменування уповноваженого органу, що його 
прийняв:Загальні Збори акціонерів Товариства; Відомості щодо правочинів 
із зазначенням, зокрема, їх характеру:договори надання/отримання фінан-
сової допомоги з третіми особами на умовах, визначених Наглядовою ра-
дою Товариства; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом 
правочину, визначена на дату прийняття рішення:не первищує  

7 000 000 000,00 (сім мільярдів) грн.; Гранична сукупність вартості право-
чинів: 7000000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності: 3466191 тис. грн; Співвідношення граничної сукуп-
ності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 201,95079%; Загальна кількість го-
лосуючих акцій:6 114 810; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах:6607826; Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення:5982411; Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення:25415.

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 Козіс Олександр Миколайович

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Публiчне акцiонерне товариство "Концерн 
Галнафтогаз", 31729918м. Київ , Подiльський, 
04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 
буд. 15-17/18 +380443905770,

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

02.05.2018

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

www.okko.ua

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

ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги» , 
33306921 ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi 
послуги» , 33306921 

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

Річні загальні збори Товариства відбулися 
20.04.17, кворум зборів - 90.6076%. Перелiк 
питань та проекти рiшень з питань порядку 
денного Товариства були затвердженi 
Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй 
щодо питань порядку денного вiд iнших осiб не 
надходило. Нижче наведено перелiк питань, 
що розглядались на загальних зборах 
Товариства, та результати їх розгляду: 1. Про 
обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв 
Товариства. 2. Про затвердження звiту 
Директора Товариства за 2016 рiк. 3. Про 
затвердження звiту Наглядової ради Товари-
ства за 2016 рiк. 4. Про затвердження звiту та 
висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 
рiк. 5. Про затвердження рiчного звiту 
Товариства за 2016 рiк. 6. Про розподiл 
прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк.  
7. Про визначення основних напрямiв 
дiяльностi Товариства на 2017 рiк. 8. Про 
внесення змiн до статуту Товариства шляхом 
затвердження статуту Товариства в новiй 
редакцiї. 9. Про затвердження Положення "Про 
Загальнi збори Товариства" в новiй редакцiї. 
10. Про затвердження Положення "Про 
Наглядову раду Товариства" в новiй редакцiї.
11. Про затвердження Положення "Про 
Ревiзiйну комiсiю Товариства" в новiй редакцiї. 
12. Про затвердження Положення "Про 
Директора Товариства" в новiй редакцiї.  
13. Про затвердження Кодексу корпоративного 
управлiння Товариства в новiй редакцiї.

14. Про припинення повноважень членiв 
Наглядової ради Товариства.
15. Про обрання членiв Наглядової ради 
Товариства. 16. Про затвердження умов 
договорiв, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства, встановлення 
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв з 
членами Наглядової ради Товариства. 17. Про 
припинення повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. 18. Про обрання членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 19. Про затвер-
дження умов договорiв, якi укладатимуться з 
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 20. Про 
спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування 
на загальних зборах Товариства. Рiшення з 
усіх питань порядку денного прийнято 
необхідною кількістю голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у Зборах Товари-
ства та є власниками голосуючих акцій.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 10968325 10645601
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1120258 642693
Довгострокові фінансові інвестиції 3843766 3225144
Запаси 75033 223739
Сумарна дебіторська заборгованість 101223 457204
Грошові кошти та їх еквіваленти 18133 969
Власний капітал 3811392 2723668
Статутний капітал 195265 195265
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

1227636 384221

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3159584 4663077
Поточні зобов'язання і забезпечення 3997349 3258856
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0.04252 0.1501

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

0.04252 0.1501

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

19526522868 19526522868

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна 
номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного 
капіталу

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЛЕГМАШ».

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 14308256.
3. Місцезнаходження емітента: Україна, 36000, м. Полтава, вул. Шев-

ченка, 44
4. Міжміський код, телефон, факс емітента: (0532) 610574, 229048.
5. Електрона поштова адреса емітента: contact@legmash.poltava.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: legmash.poltava.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента. 
II Текст повідомлення

Загальними зборами ПАТ »ЛЕГМАШ» (протокол №1 від 27.04.2018р.) 
прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії – 
Олійник Микола Володимирович (паспорт КН №432291, виданий 
06.08.1997р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), у 
зв’язку з припиненням діяльності Ревізійної комісії. Обіймав посаду з 
25.03.2015р. Частка у статутному капіталі емітента - 0,0007%. Непогаше-
них судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ »ЛЕГМАШ» (протокол №1 від 27.04.2018р.) 
прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії — 
Маслак Ніна Петрівна (паспорт КН №360839, виданий 27.03.1997р. Київ-
ським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), у зв’язку з припинен-
ням діяльності Ревізійної комісії. Обіймала посаду з 25.05.2007р. Частка у 
статутному капіталі емітента - 0,0001%. Непогашених судимостей за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ »ЛЕГМАШ» (протокол №1 від 27.04.2018р.) 
прийнято рішення про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії - 
Нагорна Наталія Анатоліївна (паспорт КН №678188, виданий 11.06.1998р. 
Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), у зв’язку з при-
пиненням діяльності Ревізійної комісії. Обіймала посаду з 29.04.2014р. 
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ »ЛЕГМАШ» (протокол №1 від 27.04.2018р.) 
прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради - 
Герасименко Петро Іванович (паспорт КН №219439, виданий 25.09.1996р. 
Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). У зв’язку з 
переобранням складу Наглядової ради. Обіймав посаду з 27.04.2012р. 
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ »ЛЕГМАШ» (протокол №1 від 27.04.2018р.) 
прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради — 
Шулик Анатолій Миколайович (паспорт КО №594114, виданий 18.02.2005р. 
Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), у зв’язку з пе-
реобранням складу Наглядової ради. Обіймав посаду з 27.04.2012р. Част-
ка у статутному капіталі емітента — 0,0002%. Непогашених судимостей за 

корисливі та посадові злочини не має.
Загальними зборами ПАТ »ЛЕГМАШ» (протокол №1 від 27.04.2018р.) 

прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради — 
Жданова Тетяна Іванівна (паспорт КН №460020, виданий 13.08.1997р. Ки-
ївським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), у зв’язку з переоб-
ранням складу Наглядової ради. Обіймала посаду з 27.04.2012р. Частка у 
статутному капіталі емітента -1,6247%. Непогашених судимостей за корис-
ливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ »ЛЕГМАШ» (протокол №1 від 27.04.2018р.) при-
йнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради - Герасименко 
Петро Іванович (паспорт КН №219439, виданий 25.09.1996р. Октябрським РВ 
ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова 
особа протягом останніх 5 років: директор. Строк, на який обрано особу ––  
3 роки. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Є представником 
ТОВ «Металокомплекс», якому належить 4990692 шт простих іменних акцій. 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ »ЛЕГМАШ» (протокол №1 від 27.04.2018р.) 
прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради - Шулик 
Анатолій Миколайович (паспорт КО №594114, виданий 18.02.2005 р. 
Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які 
обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: директор виконавчий. 
Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Є акціонером ПАТ »ЛЕГМАШ». 
Частка у статутному капіталі емітента — 0,0002%. Не є представником ак-
ціонера або групи акціонерів, незалежним директором. Непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ »ЛЕГМАШ» (протокол №1 від 27.04.2018р.) при-
йнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради - Жданова Тетяна 
Іванівна (паспорт КН №460020, виданий 13.08.1997р. Київським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом 
останніх 5 років: генеральний директор. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. 
Є акціонером ПАТ »ЛЕГМАШ». Частка у статутному капіталі емітента — 
1,6247 %. Не є представником акціонера або групи акціонерів, незалежним ди-
ректором. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Наглядовою радою ПАТ »ЛЕГМАШ» (протокол №7 від 27.04.2018р.) при-
йнято рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради - Герасименко 
Петро Іванович (паспорт КН №219439, виданий 25.09.1996р. Октябрським РВ 
ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова 
особа протягом останніх 5 років: директор. Строк, на який обрано особу ––  
3 роки. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. . Є представником 
ТОВ «Металокомплекс», якому належить 4990692 шт простих іменних акцій. 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

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

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

Генеральний директор  __________________  О.В. Веклич 
 (підпис) 
 М.П.  27.04.18
  (дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "ОБУХIВСЬКЕ"
2. Код за ЄДРПОУ 00857284
3. Місцезнаходження 08701, м. Обухiв, мiкрорайон 

Петровський, 26
4. Міжміський код, телефон та факс (04572) 6-93-80 (04572) 6-93-80
5. Електронна поштова адреса obuhivske@spp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://obuhivske.pat.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 зна-

чних правочинiв: 27.04.2018. Найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз за-
значенням, зокрема, їх характеру, ринкова вартiсть майна або послуг, що 
будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 
фiнансово-господарськi операцiї, направленi на залучення фiнансування 

(зокрема, але не обмежуючись, отримання кредитiв, позик, позичок, зво-
ротної чи безповоротної фiнансової допомоги, випуск боргових цiнних 
паперiв, iншi способи залучення коштiв, не забороненi чинним законодав-
ством); договори iпотеки, застави, пiдряду та купiвлi-продажу товарiв, будь-
якого iншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи вiдчуження яко-
го не заборонене чинним законодавством; операцiї з цiнними паперами i 
корпоративними правами, в тому числi створення нових юридичних осiб; за-
безпечення зобов'язань третiх осiб, в тому числi шляхом поруки, передачi 
майна Товариства в iпотеку чи заставу, iншими способами, не забороненими 
чинним законодавством; iншi фiнансово-господарськi операцiї, передбаченi 
статутом Товариства, або тi, що є бажаними для забезпечення дiяльностi 
Товариства. Гранична сукупна вартiсть: 1 млрд. грн. Вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 237 817 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 420,5%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 94 945 072 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах: 80 518 252 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення: 80 518 252 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «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 Наковалов Iгор Петрович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБУХIВСЬКЕ”
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Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

для опублікування в офіційному друкованому виданні
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЛУГАНСЬК – АВТО», 03112828Луганська , н, 93400, м.Сєвєродо-
нецьк, вул. Маяковського, буд.2-А (06452) 4 -13- 49 ,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію ugansk-avto.jimdo.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті ТОВ «Трансаудит», 23865010

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) Вид загальних зборів - чергові. Дата про-
ведення: 24.04.2017 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голо-
сів.

Перелік питань, 
що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів То-
вариства.

3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та 
способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних збо-
рах акціонерів.

4. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

5. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту.

6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

7. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії То-
вариства.

8. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звіт-
ності Товариства за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсум-
ками діяльності Товариства у 2016 році.

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом року.

11. Про зміну типу Товариства.
12. Про зміну найменування Товариства.

13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства.

14. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

15. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства, 
визначення уповноваженої особи на їх підписання.

16. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
17. Обрання членів Наглядової Ради.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової Ради

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 54006 53639
Основні засоби (за залишковою вартістю) 28673 28816
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4644 4259
Сумарна дебіторська заборгованість 3493 3755
Грошові кошти та їх еквіваленти 247 349
Власний капітал 47572 47611
Статутний капітал 2183 2183
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

44983 45022

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 6434 6028
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 6235688 6235688
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від статутного 
капіталу

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

0 0

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛУГАНСЬК – АВТО»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Луцьк Фудз»

2. Код за ЄДРПОУ: 00377163
3. Місцезнаходження: 45632 Волинська обл., Луцький р-н, с. Змії-

нець, , Левадна, 2А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0332 778800, 0332 778806
5. Електронна поштова адреса: l.oleinikova@runa.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.runa.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням загальних зборів акціонерів, які відбулися 25.04.2018р. 

(протокол №26 від 25.04.2018р.) надано попередню згоду (схвален-
ня) на вчинення ПрАТ «Луцьк Фудз» у ході поточної господарської 

діяльності в період до скликання наступних річних загальних зборів 
акціонерів значних правочинів з фізичними особами та юридичними 
особами, резидентами та з нерезидентами, в т.ч., але не обмежую-
чись, правочинів щодо внесення змін до чинних кредитних догово-
рів, укладення нових договорів про кредитування, рефінансування, 
як в національній, так і в будь-яких іноземних валютах, з банківськи-
ми та іншими фінансово-кредитними установами, договорів пово-
ротної фінансової допомоги, позики, правочинів на залучення ін-
вестицій в модернізацію виробничих потужностей та виробничих 
приміщень, інших договорів, гранична сукупна вартість кожного з 
яких не перевищує п»ятдесят мільйонів гривень, правочинів про на-
дання в забезпечення виконання своїх зобов»язань рухомого та не-
рухомого майна товариства без обмеження його вартості, договорів 
купівлі та продажу рухомого та нерухомого майна, основних засобів 
без обмеження їх вартості, та уповноважено Голову Правління на 
узгодження істотних умов та підписання від імені товариства таких 
правочинів.

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  Шамрай О.В.
26.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛУЦЬК ФУДЗ»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів за 2017 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента. ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНIГIВ-АВТО», 
14235422, пр. Миру, 231, м. Чернігів, Деснянський, Чернiгiвська область, 
14007, Україна, 04622 53529 04622 53210 2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 
29.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію. httр://chernigiv-avto.ukravto.ua 4. Найменування, 
ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності. Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторсько-
консалтингова Компанія «НІЛ», 38054314 5. Інформація про загальні збори  
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 04.04.2017 року. Кворум 
зборів: 99,999% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на Загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії. 
2.  Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства. 3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства. 4. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 
2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт Ревізій-
ної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства. 7. За-
твердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності 
Товариства за 2016 рік. 8. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття 
збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016році. 9. Попереднє 
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протя-
гом року. 10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту 
Товариства. 11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової ре-
дакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Ста-
туту. 12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визна-
чення уповноваженої особи на його підписання. 13. Припинення 
повноважень членів Наглядової Ради. 14. Обрання членів Наглядової 
Ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами На-
глядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової Ради. Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Збо-
рів від акціонерів не надходило. Питання порядку денного розглянуті, 
прийняті відповідні рішення: 1. Обрано лічильну комісію. 2. Обрано Го-
лову та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. За-
тверджено регламент роботи Зборів. 4. Затверджено Звіт Дирекції Товари-
ства за 2016 рік. 5. Затверджено Звіт Наглядової Ради Товариства за 
2016 рік. 6. Затверджено Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік; За-
тверджено висновки Ревізійної Комісії Товариства. 7. Затверджено річний 
звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік у 
складі: - балансу Товарисвта станом на 31.12.2016р.; - звіт про фінансові 
результати Товариства за 2016р. 8. Визначено наступний порядок покриття 
збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016 році: покриття збитків 
Товариства в сумі 398 000,00 грн. (триста дев'яносто вісім тисяч гривень 00 
копійок) здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства 

в наступних періодах. У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку 
не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховува-
ти та не виплачувати. 9. Схвалено укладення значних правочинів. 10. Вне-
сено зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку із приведенням 
положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства 
України шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затверджено нову 
редакцію Статуту Товариства. 11. Вирішили уповноважити Генерального 
директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та 
здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства 
або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі. 
12. Затверджено Положення про Наглядову Раду Товариства. Уповноваже-
но Голову Зборів Лямпарського Ігоря Людвіговича підписати Положення 
про Наглядову Раду Товариства. 13. Припинено повноваження Наглядової 
Ради у складі: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюти І.В., Корольчука Ю.С., При-
луцької В.І. 14. Терміном на три роки обрано членів Наглядової Ради у 
складі: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюту І.В. 15. Затвердили умови цивільно-
правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання 
функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, 
обов'язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визнача-
ються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії 
договору - три роки. Уповноважено Генерального директора Товариства 
підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товари-
ства на затверджених Зборами умовах. З усіх питань рішення були при-
йняті акціонерами, що брали участь у Зборах, одноголосно. Дивіденди про-
тягом звітного періоду не нараховувались і не виплачувались. 6. Інформація 
про дивіденди  Дивіденди протягом звітного року не нараховувались та не 
виплачувались. ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяль-
ності емітента
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 22103 21841
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13089 13300
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2429 2516
Сумарна дебіторська заборгованість 1167 460
Грошові кошти та їх еквіваленти 518 522
Власний капітал 17737 18494
Статутний капітал 10368 10368
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7131 7888
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 4366 3347
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,73 -0,38
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,73 -0,38

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1036800 1036800
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутно-
го капіталу 

0 0

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

0 0

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації.

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Орлан-Транс».

КОД ЄДРПОУ емітента: 05461378.
Місцезнаходження емітента: 79056, м. Львів, вул. Пластова, 4.
Міжміський код, телефон та факс емітента: 0322940305.
Електронна поштова адреса емітента: orlantrans@dokaplus.com.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
27 квітня 2018 року відповідно до рішення загальних зборів акціо-

нерів, у складі посадових осіб ПАТ « Орлан-Транс « сталися наступні 
зміни:

Припинено повноваження:
Член Наглядової ради Петраш Свiтлана Михайлiвна (паспорт 

КО 481385 виданий 09.01.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС 
України у Полтавськiй обл.) володіє 0,00% статутного капіталу емі-
тента.

Член Наглядової ради Байда Володимир Анатолiйович (паспорт 
СМ 152572 виданий 13.11.1999 Василькiвським МВ ГУ МВС України у 

Київськiй обл.) володіє 0,00% статутного капіталу емітента.
Член Наглядової ради Ковальчук Сергiй Вiкторович (паспорт СС 

711618 виданий 04.03.1999 Калуським МВ УМВС в Iвано-
Франкiвський обл..), володіє 0,00% статутного капіталу емітента.

Обрано:
Член Наглядової ради Ковальчук Сергiй Вiкторович  

(паспорт СС 711618 виданий 04.03.1999 Калуським МВ УМВС в 
Iвано-Франкiвський обл..), володіє 0,00% статутного капіталу 
емітента.

Член Наглядової ради Петраш Свiтлана Михайлiвна (паспорт 
КО 481385 виданий 09.01.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС 
України у Полтавськiй обл.) володіє 0,00% статутного капіталу емі-
тента.

Член Наглядової ради Байда Володимир Анатолiйович (пас-
порт СМ 152572 виданий 13.11.1999 Василькiвським МВ ГУ МВС 
України у Київськiй обл.) володіє 0,00% статутного капіталу емі-
тента.

Посадових осіб призначено на підставі рішення загальних зборів 
акціонерів від 27.04.2018р. Посадові особи емітента непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не мають.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОРЛАН-ТРАНС»
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне наймену-
вання емітента, код 
за ЄДРПОУ, місце-
знаходження, між-
міський код та теле-
фон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО", 
код за ЄДРПОУ 00131268, 84302, Донецькаобласть, 
м. Краматорськ, вул. Островського, 8 (044) 594-45-84

2. Дата розкриття 
повного тексту річ-
ної інформації у за-
гальнодоступній ін-
формаційній базі 
даних Комісії

27.04.2018

3. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, 
на якій розміщено 
регулярну річну ін-
формацію

http://donetskoblenergo.dn.ua/2016-02-09-06-39-
02/2016-02-09-11-03-24.html

4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - 
підприємця), якою 
проведений аудит 
фінансової звітнос-
ті

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«МАКАУДИТСЕРВIС», 21994619

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

В звітньому періоді було проведено річні Загальні збори 
акціонерів
Дата проведення - 20.04.2017
Особа, що ініціювала проведення загальних зборів: На-
глядова рада.
Порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голо-
сування):
1.Обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв Това-
риства. Затвердження регламенту роботи рiчних Загаль-
них зборiв Товариства.

2.Звiт Виконавчого органу Товариства про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 
рiк.
3.Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
4.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 
рiк.
5.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства 
за 2016 рiк.
6.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками ро-
боти Товариства у 2016 роцi. Нарахування та виплата 
частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи То-
вариства у 2016 роцi. 
7.Попереднє надання згоди на вчинення Товариством 
значних правочинiв 
8.Надання згоди на вчинення Товариством правочинiв, 
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
9.Обрання членiв Наглядової ради.
Результати розгляду питань порядку денного:
Загальнi збори акцiонерiв обрали робочi органи, затвер-
дили регламент роботи, порядок та спосiб засвiдчення 
бюлетенiв для голосування на Загальних зборах 
акцiонерiв Товариства. Збори затвердили звiти Наглядо-
вої ради, Генерального директора, Ревiзiйної комiсiї То-
вариства 2016 рiк, затвердили рiчний фiнансовий звiт 
Товариства за 2016 рiк. Збори також прийняли рiшення: 
у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за пiдсумками роботи То-
вариства у 2016 роцi, розподiл прибутку не затверджува-
ти, нарахування та виплату частини прибутку (дивiдендiв) 
за пiдсумками роботи Товариства за 2016 рiк не 
здiйснювати, про попереднє надання згоди на вчинення 
Товариством значних правочинiв та надання згоди на 
вчинення Товариством правочинiв, щодо вчинення яких 
є заiнтересованiсть, а такж обрання нового складу На-
глядової ради.
Позачерговi загальнi збори не проводились.
Пропозицiй доповнити перелiк питань до порядку денно-
го зборiв не було. 

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

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 за 2017 рік

емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 
друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юри-
дичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емі-
тента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЕЛЕКТРО-
ДВИГУН», 14309014, Донецька обл. 85300 м. Покровськ вул. Захисникiв 
України, буд. 130, (06239)2-11-73. 2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії: 29.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію: www.nord.ua/press/
electrodvig. 4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної 
особи аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - під-
приємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
«УКРСТАНДАРТ-АУДИТ», 36201704. 5. Інформація про загальні збо-
ри: 27.04.2017 проведено річні загальні збори. Перелiк питань, що 
розглядалися на загальних зборах:1. Обрання голови та членiв 
лiчильної комiсiї зборiв.2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвер-
дження порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв). 
3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеню для голо-
сування на загальних зборах Товариства.4. Розгляд звiту Правлiння 
про результати роботи Товариства за 2016 рiк та затвердження осно-
вних напрямкiв дiяльностi i планiв Товариства на 2017 рiк. 5. Розгляд 
звiту Наглядової ради за 2016 рiк та його затвердження. 6. Розгляд 
звiту Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товари-
ства за 2016 рiк та його затвердження. 7. Затвердження рiчного звiту 
та балансу Товариства за 2016 рiк. 8. Затвердження порядку розподiлу 
прибутку та покриття збиткiв за 2016 рiк.9. Прийняття рiшення про при-
пинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства. 
10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.11. Затвердження 
умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться iз членами На-
глядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, 

яка уповноважується на пiдписання договорiв iз членами Наглядової 
ради.12. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 
13.  Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.14. Внесення змiн до Стату-
ту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї. Обрання 
особи, якiй надаватимуться повноваження з пiдписання Статуту та за-
безпечення його реєстрацiї.Осiб, що подавали пропозицiї до питань 
порядку денного, не було.Результати розгляду питань порядку 
денного:1) Обрати Головою лiчильної комiсiї Гiду Людмилу 
Валентинiвну, членом лiчильної комiсiї Гладку Альону Iгорiвну, членом 
лiчильної комiсiї Вовк Олександра Романовича.2) Обрати Головою 
зборiв Кiтченко Геннадiя Олександровича, Секретарем зборiв - Аста-
хова Сергiя Вiкторовича. Затвердити наступний порядок проведення 
загальних зборiв (регламент зборiв): Оголошення питання порядку 
денного та проекту рiшення до 5 хвилин; Виступ доповiдача з питання 
порядку денного до 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного 
та проекту рiшення (включаючи запитання, дебати та iн.) до 10 хвилин; 
Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин; Голосування на 
зборах здiйснюється за принципом: одна голосуюча акцiя - один го-
лос. Рiшення з питань порядку денного приймаються простою 
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах. Збори про-
вести без перерви.3) Затвердити наступний порядок та спосiб 
засвiдчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування 
засвiдчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування 
складається з кiлькох аркушiв, вiн повинен бути пронумерованим, про-
шнурованим та засвiдченим печаткою Товариства.4) Затвердити звiт 
Правлiння про результати роботи Товариства за 2016 рiк та основнi 
напрямки дiяльностi i плани Товариства на 2017 рiк.5) Затвердити звiт 
Наглядової ради за 2016 рiк.6) Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про 
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк.7) Затвер-
дити рiчний фiнансовий результат та баланс Товариства. 8) Розподiл 
прибутку не здiйснювати, так як за результатом 2016 року отримано 
збиток у розмiрi 356 тис.грн.9) Припинити повноваження голови На-
глядової ради Ландик Андрiя Валентиновича, членiв Наглядової ради: 
Бабич Михайла Вiкторовича, Фендрiкової Анжели Анатолiївни.10) Об-
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рати членами Наглядової ради: Ландик Валентин Iванович, Ландик 
Андрiй Валентинович, Ландик Неллi Володимирiвна, Кирпиченко Оле-
на Олександрiвна, Дубiнiн Сергiй Iванович.11) Затвердити умови 
договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради та умови 
контракту, що буде укладено з головою Наглядової ради. Встановити, 
що головi та членам Наглядової ради винагороду не сплачувати. Об-
рати особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою 
та членами Наглядової ради - Директора Товариства.12) Припинити 
повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Денiсьєва Олександра Володи-

мировича, членiв Ревiзiйної комiсiї: Шубчинської Любов Миколаївни, 
Дрикiна Миколи Iвановича.13) Обрати членами Ревiзiйної комiсiї: 
Фендрiкова Анжела Анатолiївна, Стаценко Iрина Сергiївна, Шубчин-
ська Любов Миколаївна.14) Внести змiни до Статуту Товариства шля-
хом затвердження його нової редакцiї. Обрати особою, якiй надавати-
муться повноваження з пiдписання Статуту та забезпечення його 
реєстрацiї, Директора Товариства з правом передоручення.

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

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
за 2017 рік

емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 
друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-
ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІ-
НАТ»; 00443660; 28500, Кіровоградська обл., Долинський район, місто 
Долинська, ВУЛИЦЯ ІВАНА ЯКОВЕНКА, будинок 143; +380523451157

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 30 квітня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: meat-dolynska.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 
37024556

5. Інформація про загальні збори:
26.04.2017р. були проведені чергові загальні збори товариства.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада 

товариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не над-
ходили. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ Обрання лiчильної комiсiї. Обрання голови та се-
кретаря зборiв. Затвердження порядку проведення загальних зборiв 
акцiонерного товариства. Звiт виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi 
Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту виконавчого органу. Звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. За-
твердження рiчного фiнансового звiту (балансу) Товариства за 2016 р. 
Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства 
за 2016 р. Про припинення повноважень попереднього складу наглядо-
вої ради Товариства. Обрання членiв наглядової ради Товариства. Ви-
значення уповноваженої особи на укладання та пiдписання вiд iменi То-
вариства контрактiв (договорiв) з новообраними членами наглядової 
ради та визначення розмiру їх винагороди. Прийняття рiшення про вне-
сення змiн до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного 
в новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи на пiдписання затвер-
дженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладено-

го в новiй редакцiї. Прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей 
про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних 
осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. Визначення 
особи, уповноваженої на внесення усiх необхiдних змiн до вiдомостей 
про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних 
осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. Про 
пiдтвердження рiшень органiв управлiння товариства. Прийняття рiшення 
про укладення (затвердження) договорiв (угод, контрактiв).

ВИРІШИЛИ:
2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Цвітного 

Івана Анатолійовича, членів комісії Скоренко Н.С. та Островського В.М. 
2.Обрати головою Зборів скакун Л.В, а секретарем Герасименко В.М. 
3. Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 20 хвилин, а 
для запитань та відповідей – до 10 хвилин. 4. Затвердити звіт виконавчо-
го органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 
2016 рік. 5. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік. 
6.  Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2016 рік. 
7.  Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товари-
ства за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат». 8. Припинити повно-
важення наглядової ради Товариства, а саме Прокоси Богдана Сергійо-
вича, Прокопика Т.І., Сороки Наталії Василівни. 9. Обрати кумулятивним 
голосуванням членів наглядової ради Товариства: Прокопика Т.І., Про-
косу Богдана Сергійовича, Сороку Наталію Василівну. 10. Уповноважити 
генерального директора Товариства Смирська Н.І. на підписання від іме-
ні Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової 
ради та визначити здійснення їх діяльності на безоплатні умові. 11. Вне-
сти зміни до статуту. Затвердити статут в новій редакції 12. Надати по-
вноваження на підписання затвердженої нової редакції статуту Товари-
ства директору – Смирській Н.І. 13. Внести зміни до відомостей про 
Товариство, що містяться в ЄДР, з метою приведення їх у відповідність 
до статуту, а саме: Змінити склад засновників, учасників або відомості 
про засновників, учасників юридичної особи: «Акціонери – згідно реєстру 
власників іменних цінних паперів, що ведеться центральним депозитарі-
єм». 14. Визначити уповноваженою особою на внесення усіх необхідних 
змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР, директора Това-
риства – Смирську Н.І.15. Не приймати рішення з питань порядку деного 
№15. 16. Не приймати рішення з питань порядку деного №16.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

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

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУ-
БЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ 
М'ЯСОКОМБІНАТ»; 00451636; 76005, Івано-Франківська обл., місто Івано-
Франківськ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 10; +380342223417 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 30 квітня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: meat-frankivsk.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 37024556

5. Інформація про загальні збори:
19.04.2017р. були проведені чергові загальні збори товариства.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада то-

вариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходили. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ Обрання лiчильної комiсiї. Обрання голови та 
секретаря зборiв. Затвердження порядку проведення загальних зборiв 
акцiонерного товариства. Звiт виконавчого органу про пiдсумки 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту виконавчого органу. Звiт наглядової ради Товариства за 
2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядо-
вої ради. Затвердження рiчного фiнансового звiту (балансу) Товари-
ства за 2016 р. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття 
збиткiв Товариства за 2016 р. Про припинення повноважень попере-
днього складу наглядової ради Товариства. Обрання членiв наглядо-
вої ради Товариства. Визначення уповноваженої особи на укладання 
та пiдписання вiд iменi Товариства контрактiв (договорiв) з новообра-
ними членами наглядової ради та визначення розмiру їх винагороди. 
Прийняття рiшення про внесення змiн до статуту Товариства та за-
твердження статуту, викладеного в новiй редакцiї. Визначення уповно-
важеної особи на пiдписання затвердженого черговими загальними 
зборами статуту товариства, викладеного в новiй редакцiї. Про вне-
сення змiн до положень про загальнi збори, наглядову раду, виконав-
чий орган. Про внесення змiн до принципiв (кодексу) корпоративного 
управлiння товариства. Про пiдтвердження рiшень органiв управлiння 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»
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товариства. Прийняття рiшення про укладення (затвердження) 
договорiв (угод, контрактiв).

Рішення загальних зборів:
1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Дрогоми-

рецької Оксани Михайлівни, членів комісії Книгиницького Миколи Федоро-
вича, Бойко Ярослави Зіновіївни. 2. Обрати головою Зборів – Білана Н.М., 
а секретарем Сидоренко О.М. 3. Затвердити порядок роботи Зборів: для 
доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин. 4. 
Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «Івано-Франківський 
м’ясокомбінат» про підсумки діяльності за 2016 рік. 5. Затвердити звіт на-
глядової ради ПАТ «Івано-Франківський м’ясокомбінат» за 2016 рік. 6. За-
твердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Івано-Франківський 
м’ясокомбінат» за 2016 рік. 7. Затвердити порядок розподілу прибутку та 
покриття збитків ПАТ «Івано-Франківський м’ясокомбінат» за 2016 рік згід-
но статей «Доходів та Витрат». 8. Припинити повноваження наглядової 
ради Товариства, а саме: Прокоси Богдана Сергійовича, Прокопика Тара-
са Ігоровича, Сороки Наталії Василівни. 9. Згідно закону України «Про ак-
ціонерні товариства» в разі кумулятивного голосування, проект питання не 
викладається. 10. Уповноважити директора Товариства Стороженка В.Г. 

на підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними 
членами наглядової ради та визначити здійснення їх діяльності на безо-
платній умові. 11. Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «Івано-
Франківський м’ясокомбінат» і доручити директору Товариства Сторожен-
ку В.Г. підписати його та здійснити державну реєстрацію з урахуванням 
внесених змін. 12. Уповноважити директора Товариства Стороженка В.Г. 
на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту то-
вариства, викладеного в новій редакції 13. Затвердити внесення змін до 
положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган шляхом 
викладення в новій редакції. 14. Затвердити внесення змін до принципів 
(кодексу) корпоративного управління Товариства шляхом викладення в но-
вій редакції. 15. Підтвердити всі рішення органів управління товариства. 
16. Попередньо погодити та схвалити укладення договорів (угод, контрак-
тів), а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, дого-
вори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання 
фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори від-
ступлення права вимоги та договори переведення боргу.

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

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
за 2017 рік

емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 
друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РИТМ»; 05507152; 14021, Чернігівська обл., місто 
Чернігів, ВУЛИЦЯ СТАРОБІЛОУСЬКА, будинок 71; +3804622646001 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 30 квітня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: meat-rytm.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 37024556

5. Інформація про загальні збори:
19.04.2017р. були проведені чергові загальні збори товариства.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада то-

вариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходи-
ли. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ Обрання лiчильної комiсiї. Обрання голови та се-
кретаря зборiв. Затвердження порядку проведення загальних зборiв 
акцiонерного товариства. Звiт виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi 
Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
виконавчого органу. Звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. Затверджен-
ня рiчного фiнансового звiту (балансу) Товариства за 2016 р. Визначення 
порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2016 р. Про 
припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товари-
ства. Обрання членiв наглядової ради Товариства. Визначення уповнова-
женої особи на укладання та пiдписання вiд iменi Товариства контрактiв 
(договорiв) з новообраними членами наглядової ради та визначення 
розмiру їх винагороди. Прийняття рiшення про внесення змiн до статуту 
Товариства та затвердження статуту, викладеного в новiй редакцiї. Визна-
чення уповноваженої особи на пiдписання затвердженого черговими за-
гальними зборами статуту Товариства, викладеного в новiй редакцiї. Про 
внесення змiн до положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий 
орган та затвердження Положень, викладених в новiй редакцiї. Про вне-
сення змiн до принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства 
та затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння, викладе-
них в новiй редакцiї. Про пiдтвердження рiшень органiв управлiння товари-

ства. Прийняття рiшення про укладення (затвердження) договорiв (угод, 
контрактiв).

ВИРІШИЛИ:
1.Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Кирилюк 

Анни Василівни, та членів комісії: Хавлук Юрія Володимировича та Сту-
пак Наталії Володимирівни. 2. Обрати Головою зборів Волохова Дмитра 
Андреяновича, а секретарем зборів – Шману Сергія Васильовича. 3. За-
твердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, 
а для запитань та відповідей – до 10 хвилин. 4. Затвердити звіт виконав-
чого органу (директора) ПАТ «РИТМ» про підсумки діяльності Товари-
ства за 2016 рік. 5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «РИТМ» за 
2016 рік. 6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «РИТМ» за 
2016 рік. 7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків 
ПАТ «РИТМ» за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат». 8. Припини-
ти повноваження наглядової ради Товариства, а саме: Дутки Ігоря Ми-
хайловича, Сороки Наталії Василівни та Прокоси Богдана Сергійовича. 
9. Обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради ПАТ 
«РИТМ»: Олексюка Андріана Івановича, Сороку Наталію Василівну та 
Прокосу Богдана Сергійовича. 10. Затвердити умови цивільно-правових 
договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ «РИТМ» 
(Олексюк А.І., Прокоса Б.С., Сорока Н.В.), й визначити здійснення їх ді-
яльності на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства 
Шману С.В. на підписання вказаних договорів з членами наглядової 
ради. 11. Внести зміни та затвердити нову редакцію статуту ПАТ 
«РИТМ». 12. Уповноважити директора Шману С.В. на підписання нової 
редакції Статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, само-
стійно чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, 
пов’язаних із державною реєстрацією змін до Статуту Товариства, ви-
кладеного у новій редакції. 13. Внести зміни та затвердити нову редак-
цію положень про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган. 
14. Внести зміни та затвердити нову редакцію принципів (кодексу) кор-
поративного управління Товариства. 15. Підтвердити рішення органів 
управління Товариства - Наглядовї ради, виконавчого органу (Директо-
ра) прийнятих протягом 2016 року, які стосувались діяльності Товари-
ства та були оформлені у відповідності до чинного законодавства 
України. 16. Попередньо погодити укладення Товариством договорів, 
угод, контрактів, а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори 
застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, дого-
вори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі), і 
договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу.

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РИТМ»

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

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГИНСЬКА РАЙАГРО-
ПРОМТЕХНIКА», 03739757, Житомирська обл. 11300 смт. Лугини вул. Кар-
ла Маркса, буд. 48, 04161-9-12-10

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://lugini_rapt.emitents.net.ua
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-

ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА 
ФIРМА «ЮРЕЕКС-АУДIТ» МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО, 21026966

5. Інформація про загальні збори: 
29.04.2017 проведено річні загальні збори. Розглянувши питання поряд-

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛУГИНСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНIКА»
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ку денного:1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.2.Затвердження порядку та 
способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах.3.Обрання голо-
ви та секретаря зборiв, прийняття рiшень з з питань проведення зборiв ( 
регламенту зборiв)4. Розгляд звiту голови правлiння за 2016 рiк та прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту голови правлiння. 5 Розгляд 
звiту наглядової ради товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту наглядової ради.. 6. Розгляд звiт та ревiзiйної 
комiсiї товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту ревiзiйної комiсiї7. Затвердження рiчного звiту товариства за 2016 рiк. 
Порядок покриття збиткiв за 2016 рiк.8. Прийняття рiшення про припинення 
повноважень голови та членiв наглядової ради товариства. Обрання членiв 
наглядової ради товариства.9. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, чкi укладатимуться з членами наглядової ради товариства. Об-
рання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами на-
глядової ради товариства.10. Про делегування повноважень головi 
правлiння укладати та пiдписувати вiд iменi ПАТ «Лугинська 
райагропромтехнiка» будь-якi договори. Вирiшили:1. Обрати членами 
лiчильної комiсiї: Мосiйчука В.О., Бовсуновського В.П., Хомяка Г.Н. 2.За-
твердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосу-
вання: бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) 
iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника 
акцiонера). За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається 
недiйсним. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох 
аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш 
пiдписується акцiонером (представником акцiонера). Бюлетень для голосу-
вання пiдписується також членом реєстрацiйної комiсiї та скрiплюється пе-
чаткою Товариства. У разi якщо бюлетень для голосування складається з 
кiлькох аркушiв, пiдпис члена реєстрацiйної комiсiї та печатка Товариства 
проставляються на останнiй сторiнцi бюлетеня3.Обрати Гавлицького Iллю 
Iвановича головою загальних зборiв акцiонерiв товариства, а Богданчук Га-
лину Iванiвну секретарем загальних зборiв. акцiонерiв товариства Затвер-

дити наступний Регламент загальних зборiв:- основна доповiдь - до 15 хв.;- 
обговорення питань порядку денного-до 6 хв.- вiдповiдi на запитання - до 5 хв. 
4.Затвердити звiт голови правлiння товариства за 2016 рiк5.Затвердити звiт 
Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.6. Затвердити звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк7. Затвердити рiчний фiнансовий 
звiт товариства за 2016 рiк та аудиторський висновок незалежного аудитора 
ПП «Аудиторська коипанiя «Престиж» щодо фiнансової звiтностi ПАТ «Лу-
гинська райагропромтехнiка» за 2016 рiк.8. Припинити повноваження на-
глядової ради товариства у повному складi. Обрати наглядову раду в 
складi: Гавлицька Тетяна Артемiвна. Слинчук Олександр Миколайович.
Черкасов Iгор Анатолiйович.9. Затвердити умови цивiльно-правових 
договорiв якi укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Нада-
ти керiвнику виконавчого органу товариства повноваження на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв якi укладатимуться з членами Наглядової 
ради товариства10. Делегувати головi правлiння повноваженняукладати та 
пiдписувати вiд iменi ПАТ «Лугинська райагропромтехнiка» будь-якi догово-
ри, в тому числi договори застави, поруки в якостi забезпечення виконання 
зобовязань ПАТ «Лугинськарайагропромтехнiка» та/ аботретiх осiб перед 
банками та iншими фiнансовими установами з максимальною сумою таких 
договорiв у розмiрi 1000000 гривень.Зборами визначено, що зазначенi по-
вноваження Головi правлiння , дiють протягом одного року з дати складання 
цього протоколу.Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку 
денного не було. Змiн у перелiку питань порядку денного не було. Рiшення 
про проведення загальних зборiв акцiонерiв було прийнято Наглядовою ра-
дою Товариства на пiдставi чинного законодавства та Статуту Товариства. 
Порядок денний затверджений Наглядовою радою Товариства. Всi питання 
оголошеного порядку денного були розглянутi на загальних зборах 
акцiонерiв та по кожному з них були прийнятi вiдповiднi рiшення. Позачерговi 
збори акцiонерiв у звiтному роцi не iнiцiювались та не скликались.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ»
2. Код за ЄДРПОУ: 35290772
3. Місцезнаходження: 04136, Київ, Стеценка, 6
4. Міжміський код та телефон, факс: (044) 4494408, 4494408
5. Електронна поштова адреса: nivki@atrep.com.ua 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://35290772.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
ІІ Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ» (далі 

за текстом - Товариство) від 26.04.2018р. (протокол № 26-04/2018 від 
26.04.2018), прийнято рішення про припинення повноважень Голови На-
глядової ради Фесенко Світлани Іллівни (паспорт серії СН № 479550, ви-
даний Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві, 21.05.1997р. ) Частка поса-
дової особи у статутному капіталі Товариства становить 70058 штук 
простих іменних акцій, що складає 1,00% Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебу-
вала на посаді Голови Наглядової Ради Товариства сім років і одинадцять 
місяців.

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ» (далі 
за текстом - Товариство) від 26.04.2018р. (протокол № 26-04/2018 від 
26.04.2018), прийнято рішення про припинення повноважень Члена Нагля-
дової ради Товариства Архипенко Сергія Миколайовича (паспорт номер 
000416529, орган, що видав 8036, дата видачі 24.03.2017 року). Частка по-
садової особи у статутному капіталі Товариства становить 3432869 штук 
простих іменних акцій, що складає 49,00 % Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа пере-
бувала на посаді Члена Наглядової Ради Товариства 3 роки.

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ» (далі 
за текстом - Товариство) від 26.04.2018р. (протокол № 26-04/2018 від 
26.04.2018), прийнято рішення про припинення повноважень Члена Нагля-
дової ради Товариства Волинця Данила Мефодійовича (серія СН 253709 
виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві 09.08.1996 р.) Посадова 
особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова осо-

ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Поса-
дова особа перебувала на посаді Члена Наглядової Ради Товариства  
3 роки.

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ» (далі 
за текстом - Товариство) від 26.04.2018р. (протокол № 26-04/2018 від 
26.04.2018), прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради Фе-
сенко Світлани Іллівни (паспорт серії СН № 479550, виданий Мінським РУ 
ГУ МВС України в м.Києві, 21.05.1997р. ) терміном на 3 роки. Частка поса-
дової особи у статутному капіталі Товариства становить 70058 штук про-
стих іменних акцій, що складає 1,00%. Інші посади, які обіймала посадова 
особа протягом своєї діяльності: Голова правління ЗАТ «Транспортник». 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ» (далі 
за текстом - Товариство) від 26.04.2018р. (протокол № 26-04/2018 від 
26.04.2018), прийнято рішення про обрання Членом Наглядової ради Архи-
пенко Сергія Миколайовича (паспорт номер 000416529, орган, що видав 
8036, дата видачі 24.03.2017 року.), терміном на 3 роки. Частка посадової 
особи у статутному капіталі Товариства становить 3432869 штук простих 
іменних акцій, що складає 49,00%

Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: Го-
лова Наглядової ради ПАТ «Фірма Київздравреконструкція». Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ» (далі 
за текстом - Товариство) від 26.04.2018р. (протокол № 26-04/2018 від 
26.04.2018), прийнято рішення про обрання Членом Наглядової ради Во-
линця Данила Мефодійовича (паспорт серії СН 253709 виданий Харків-
ським РУГУ МВС України в м. Києві 09.08.1996 р.), терміном на 3 роки. По-
садова особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. 
Посадова особа є представником акцiонера. Маркарової Оксани Сергіївни, 
яка володіє 3 502 927 простих іменних акцій, що складає 50,00 % у статут-
ному капіталі Товариства. Інші посади, які обіймала посадова особа про-
тягом своєї діяльності: ТОВ КУА «КЕПІТАЛ-МЕНЕДЖМЕНТ» економічний 
радник, ПрАТ ІК «ІТТ-ІНВЕСТ» економічний радник. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Генеральний директор Харітініна Валентина Антонівна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ»

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  
1. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента : ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКЕ" 2. Код за ЄДРПОУ : 
05431294 3. Місцезнаходження : 08352 с. Вороньків вул. Українська, буд. 104 
4. Міжміський код, телефон та факс : 0459536770 0459536770 5. Електронна 
поштова адреса : zt001@сomreg.сom.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації : www.
dneprovskoe.сom 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента 2. Текст повідомлення Рішенням річних загальних 
зборів акціонерів, що відбулися 26.04.2018 р. (Протокол №17 від 26.04.2018р.) 
припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Лиманця 
Олексія Олексійовича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням терміну 
повноважень. Особа є представником акціонера AURAND INVESTMENTS 
LIMITED, якому належить 85,1031% акцій. Особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 28.04.2016 р. - 26.04.2018 р. Рішенням річних загальних збо-
рів акціонерів, що відбулися 26.04.2018 р. (Протокол №17 від 26.04.2018р.) 
припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Валтерса 
Оскара Вісвалдовича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням терміну 
повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володіє 
часткою 0,00002% в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 28.04.2016 р. - 26.04.2018 р. Рішенням річних загальних збо-
рів акціонерів, що відбулися 26.04.2018 р. (Протокол №17 від 26.04.2018р.) 
припинено повноваження Заступника Голови Наглядової ради Товариства 
Пушка Анатолія Івановича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням термі-
ну повноважень. Особа є представником акціонера AURAND INVESTMENTS 
LIMITED, якому належить 85,1031% акцій. Особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 28.04.2016 р. - 26.04.2018 р. Рішенням річних загальних збо-
рів акціонерів, що відбулися 26.04.2018 р. (Протокол №17 від 26.04.2018р.) 
припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Соколової 
Юлії Миколаївни. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням терміну повно-
важень. Особа є представником акціонера AURAND INVESTMENTS LIMITED, 
якому належить 85,1031% акцій. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 28.04.2016 р. - 26.04.2018 р. Рішенням річних загальних зборів акціоне-
рів, що відбулися 26.04.2018 р. (Протокол №17 від 26.04.2018р.) припинено 
повноваження Члена Наглядової ради Товариства Логінова Олександра 
Володимировича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням терміну повно-
важень. Особа є представником акціонера AURAND INVESTMENTS LIMITED, 
якому належить 85,1031% акцій. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 28.04.2016 р. - 26.04.2018 р. Рішенням річних загальних зборів акціоне-
рів, що відбулися 26.04.2018 р. (Протокол №17 від 26.04.2018р.) Членом На-
глядової ради Товариства обрано Лиманця Олексія Олексійовича, а рішен-
ням Наглядової ради, що відбулися 26.04.2018 р. (Протокол №69 від 

26.04.2018р.) його обрано Головою Наглядової ради Товариства. Особа є 
представником акціонера AURAND INVESTMENTS LIMITED, якому належить 
85,1031% акцій. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонера, на вико-
нання Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не 
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Осо-
бу обрано на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти 
років: Член Наглядової ради ПАТ «Дніпровське». Рішенням річних загальних 
зборів акціонерів, що відбулися 26.04.2018 р. (Протокол №17 від 26.04.2018р.) 
Членом Наглядової ради Товариства обрано Валтерса Оскара Вісвалдо-
вича. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонера, на виконання Зако-
ну України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних, володіє часткою 0,00002% в 
статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Особу обрано на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п’яти років: Член Наглядової ради ПАТ «Дніпровське». Рі-
шенням річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 26.04.2018 р. (Про-
токол №17 від 26.04.2018р.) Членом Наглядової ради Товариства обрано 
Пушка Анатолія Івановича, а рішенням Наглядової ради Товариства (Про-
токол №69 від 26.04.2018 р.) його обрано Заступником голови Наглядової 
ради Товариства. Особа є представником акціонера AURAND INVESTMENTS 
LIMITED, якому належить 85,1031% акцій. Рішення прийнято на підставі про-
позиції акціонера, на виконання Закону України «Про акціонерні товариства» 
та статуту Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, 
акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Особу обрано на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п’яти років: член наглядової ради ПАТ «Дніпровське». Рі-
шенням річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 26.04.2018 р. (Про-
токол №17 від 26.04.2018р.) Членом Наглядової ради Товариства обрано 
Соколову Юлію Миколаївну. Особа є представником акціонера AURAND 
INVESTMENTS LIMITED, якому належить 85,1031% акцій. Рішення прийнято 
на підставі пропозиції акціонера, на виконання Закону України «Про акціонер-
ні товариства» та Статуту Товариства. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано на 1 рік. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: директор ТОВ «Бориспіль-
Агро»; ліквідатор Представництва ВАТ «Акрон»; директор Представництва 
ВАТ «Акрон», член наглядової ради ПАТ «Дніпровське». Рішенням річних за-
гальних зборів акціонерів, що відбулися 26.04.2018 р. (Протокол №17 від 
26.04.2018р.) Членом Наглядової ради Товариства обрано Логінова Олек-
сандра Володимировича. Особа є представником акціонера AURAND 
INVESTMENTS LIMITED, якому належить 85,1031% акцій. Рішення прийнято 
на підставі пропозиції акціонера, на виконання Закону України «Про акціонер-
ні товариства» та статуту Товариства. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано на 1 рік. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: директор ТОВ «Нові геоде-
зичні технології», член наглядової ради ПАТ «Дніпровське». 3. Підпис 3.1. Осо-
ба, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.  3.2. Найменування посади. Генеральний директор __________ Руса-
нов Вячеслав Валентинович 27.04.2018 р. М.П.

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

тю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ПРАГА АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ 31167690
3. Місцезнаходження 03142 м. Київ вул. Академiка 

Кримського, буд.27
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 207-77-00 (044) 207-77-00
5. Електронна поштова адреса a.chernov@praga-auto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.praga-auto.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 

27.04.2017 року (Протокол №27/04-18 вiд 27.04.2018 року) прийнято рішен-
ня про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-

жуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати про-
ведення зборів. Гранична сукупність вартості правочинів: 50000 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
36542,4 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті (у відсотках): 136,8274%. Характер правочинів: договори по будівництву; 
договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні до-
говори; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; інші 
договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами по-
зики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само 
як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю анало-
гічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншо-
го майна Товариства. Загальна кількість голосуючих акцій: 100. Кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:  
100. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прий-
няття рішення: «за» - 100 акцій, «проти» - 0 акцій.

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

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

3.2. Найменування посади. Генеральний директор Харун Леонід Васи-
льович.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ПРАГА АВТО”



№82, 30 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

313

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

"Чернiгiвська макаронна фабрика"
2. Код за ЄДРПОУ 00382384
3. Місцезнаходження 14017, м. Чернiгiв, вул. Вячеслава 

Радченка, 23
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0462)646147 (0462)646147

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

http://00382384.smida.gov.ua/

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 прийнято рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:
1. Щодо надання поруки. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 

15000 тис. грн; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 7580. грн; Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 197.88918 %.

2. Щодо придбання таропакувальних матеріалів. Гранична сукупність 
вартості правочинів: 3000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 7580. грн; Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 39,57784 %.

3. Щодо реалізації продукції. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 
30000 тис. грн; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 7580. грн; Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 395,77836 %.

4. Щодо придбання паливно-енергетичних матеріалів. Гранична 
сукупнiсть вартостi правочинiв: 7000 тис. грн; Вартiсть активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 7580 тис. грн; Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 92,34828 %.

По всім правочинам: Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 2396095 шт.; 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах: 1498877 шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прий-
няття рiшення: 1498643 шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«проти» прийняття рiшення: 0 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «Утримались» 234 шт.

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

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

Голова правління  Кондратенко Володимир Миколайович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРНIГIВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА”

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

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬ-

НА КОРПОРАЦІЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 03121566
3. Місцезнаходження: 01004, м. Київ, Велика Васильківська, 15/2
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)206-82-16, (044) 206-82-16
5. Електронна поштова адреса: emitent@ukravto.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів товариства 25.04.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі при-
йнятого рішення Загальними зборами акціонерів, протокол б/н від 
25.04.2018 року.

Посадова особа Мохна Єгор Григорович (паспорт: серія СН номер 
053992 виданий 26.09.1995 р. Залізничним РУ ГУ МВС в м. Києві), яка за-
ймала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 (три) роки.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акціонерів Товариства 25.04.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі при-

йнятого рішення Загальними зборами акціонерів, протокол б/н від 25 квітня 
2018 року.

Посадова особа Гамалій Жанна Анатоліївна (паспорт: серія TT номер 
171156 виданий 01.10.2013 р. Голосіївським РВ ГУДМС України в м.Києві), 
яка займала посаду Член Ревізійної комісії, 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 (три) роки.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів Товари-

ства від 25.04.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі прийнятого рішення За-

гальними зборами акціонерів Товариства, протокол б/н від 25.04.2018 
року.

Мохна Єгор Григорович (паспорт: серія СН номер 053992 виданий 
26.09.1995 р. Залізничним РУ ГУ МВС в м. Києві) обрано на посаду Член 
Ревізійної Комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступ-

ник Голови Правління .
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів Товари-

ства 25.04.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі прийнятого рішення За-

гальними зборами акціонерів, протокол б/н від 25.04.2018 року.
Гамалій Жанна Анатоліївна (паспорт: серія ТТ номер 171156 виданий 

01.10.2013 р. Голосіївським РВ ГУДМС України в м.Києві) обрано на посаду 
Член Ревізійної Комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Началь-

ник фінансово-економічного департаменту.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів Товари-

ства 25.04.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі прийнятого рішення За-

гальними зборами акціонерів .
Мохна Єгор Григорович (паспорт: серія СН номер 053992 виданий 

26.09.1995 р. Залізничним РУГУ МВС України в м.Києві) обрано на посаду 
Голова Ревізійної Комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступ-

ник Голови Правління.
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 Козіс Олександр Миколайович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента Приватне 
акцiонерне товариство «Транснафтопереробка» 2. Код за ЄДРПОУ 
31838495 3. Місцезнаходження 08710, Київська, Обухiвський, село 
Пiдгiрцi 26 кiлометр автошляху Київ - Луганськ, , АЗС №1 4. Телефон 
та факс (05366) 793087 (05366) 793087 5. Електронна поштова адреса 
ms.marsr@gmail.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет tnper.jimdo.
com 7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтер-
есованість

II. Текст повідомлення Попередньо схвалити укладання товари-
ством протягом року з дати прийняття цього рішення наступних пра-
вочинів: Надати згоду на укладання Товариством наступних догово-
рів поруки: - Фінансова порука ПрАТ «Транснафтопереробка» у 
якості забезпечення виконання ТОВ «ТД «Партнер» зобов’язань за 
договором відновлювальної кредитної лiнiї у сумi 5 000 000,00 грн. 
строком на 1 рiк, який буде укладений з АТ «Райффайзен Банк 
Аваль» в рамках Генеральної кредитної угоди № 010/05/2482 вiд  
04 березня 2008 року, на умовах, погоджених з Банком.; - Фiнансова 
порука ПрАТ «Транснафтопереробка» у якостi забезпечення вико-
нання ТОВ «ТД «Партнер» зобов’язань за договором овердрафту у 
сумi 1 000 000,00 грн. строком на 1 рiк, який буде укладений з АТ 
«Райффайзен Банк Аваль» в рамках Генеральної кредитної угоди 
№ 010/05/2482 вiд 04 березня 2008 року, на умовах, погоджених з 
Банком.; - Фiнансова порука ПрАТ «Транснафтопереробка» у якостi 
забезпечення виконання ТОВ «Черкаси-Оiл» зобов’язань за догово-
ром овердрафту у сумi 800 000,00 грн. строком на 1 рiк, який буде 
укладений з АТ «Райффайзен Банк Аваль» в рамках Генеральної 
кредитної угоди № 01/01-04-0-0/3050 вiд 11.11.2015 року, на умовах, 
погоджених з Банком.Доручити Наглядовiй радi Товариства визна-
чати та затверджувати умови вище наведених договорiв поруки. Упо-
вноважити Директора ПрАТ «Транснафтопереробка» на укладання 

(пiдписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» вiд iменi Товариства 
вiдповiдних договорiв/додаткових угод та iнших документiв необхiдних 
для виконання прийнятого рiшення, самостiйно узгодивши всi iншi 
умови цих договорiв/додаткових угод. Схвалити укладання товари-
ством протягом року з дати прийняття цього рiшення договорiв гра-
нична сукупна вартiсть яких не перевищує 50 000 000,00 гривень: - 
iпотеки/застави власного майна пiдприємств в яких Товариство 
виступає засновником/учасником, перед банкiвськими установами; - 
iпотеки/застави власного майна пiдприємств, в яких Товариство ви-
ступає засновником/учасником, в забезпечення зобов’язань третiх 
осiб перед банкiвськими установами; - фiнансової поруки 
пiдприємствами, в яких Товариство виступає засновником/учасни-
ком, за третiх осiб перед банкiвськими установами; - iпотеки/застави 
власного майна Товариства перед банкiвськими установами; - 
фiнансової поруки Товариством за третiх осiб перед банкiвськими 
установами за кредитними договорами, договорами кредитної лiнiї, 
договорами овердрафту. Доручити Дирекцiї Товариства визначати та 
затверджувати умови вище наведених правочинiв (в тому числi, але 
не виключно) строки, процентнi ставки, предмет та вартiсть забез-
печення), гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 50 000 000,00 
гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 18990 тис. грн. Спiввiдношення гра-
ничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 263%. За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй 200000 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 200000 
голосiв шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»200000 
голосiв шт,(100% голосiв, що зареєструвались на загальних зборах 
акцiонерiв) , «проти»-0, «утримались» - 0

III. Підпис . Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством Директор Дидюк В.Ю. 26.04.2018 
року

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТРАНСНАФТОПЕРЕРОБКА»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЧЕРНIГIВ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ 14235422
3. Місцезнаходження 14007, м. Чернiгiв, пр. Миру, 231
4. Міжміський код, 
телефон та факс

0462253363 0462253210

5. Електронна поштова 
адреса

y.salafetnyk@cn-avto.com.ua

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка до-
датково використову-
ється емітентом для 
розкриття інформації

http://chernigiv-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інфор-
мації

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

II. Текст повідомлення
1) Дата прийняття єдиним акцiонером Товариства рiшення про попере-

днє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 26.04.2018р. Вiдомостi 
щодо правочинiв: характер правочинiв: кредитнi договори з фiнансовими 
установами, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує  
40 000 000,00 грн. (сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, визна-
чених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартiсть 
правочинiв: 40000 тис. грн; вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 22103 тис. грн; спiввiдношення граничної сукуп-
ної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 180,970908 %; загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй: 1 036 800 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах: 1 036 800 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення: 1 036 800 ; кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.

2) Дата прийняття єдиним акцiонером Товариства рiшення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 26.04.2018р. Вiдомостi 

щодо правочинiв: характер правочинiв: договори застави (iпотеки) з 
фiнансовими установами, у тому числi в якостi майнового поручителя за 
зобов’язаннями третiх осiб, з ринковою вартiстю майна, що передається в 
заставу (iпотеку), гранична сукупна вартiсть якого не перевищує  
200 000 000,00 грн. (двiстi мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, визна-
чених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартiсть 
правочинiв: 200000 тис. грн; вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 22103 тис. грн; спiввiдношення граничної сукуп-
ної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 904,854544%; загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй: 1 036 800 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах: 1 036 800 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення: 1 036 800 ; кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.

3) Дата прийняття єдиним акцiонером Товариства рiшення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 26.04.2018р. Вiдомостi 
щодо правочинiв: характер правочинiв: договори надання/отримання 
фiнансової допомоги, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує  
100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, визначе-
них Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартiсть правочинiв: 
100000 тис. грн; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 22103 тис. грн; спiввiдношення граничної сукупної 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 452,427272%; загальна кiлькiсть голосу-
ючих акцiй: 1 036 800 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах: 1 036 800 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «за» прийняття рiшення: 1 036 800 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «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 Ю.В. Кравчук
Генеральний директор  (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 27.04.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРНIГIВ-АВТО”
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД», 00851519, Укра-
їна - р-н 03115 м.Київ проспект Перемоги, 121 В, 06441 (5-75-64)

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://ahavangard.pat.ua

4. Найменування, код за єДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б.  
аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕМКОН-АУДИТ», 37153128

5. Інформація про загальні збори: 
28.04.2017 проведено річні загальні збори. Питання 1. Обрання робо-

чих органiв чергових загальних зборiв акцiонерiв: голови, секретаря та 
лiчильної комiсiї. Слухали: По першому питанню Порядку денного Про-
косу Б.С., який запропонував обрати Робочi органи для проведення чер-
гових Загальних зборiв акцiонерiв, у наступному складi: - Голова Зборiв: 
Прокоса Богдан Сергiйович, Секретар: Стасевич Степан Ярославович; 
-Лiчильна комiсiя у складi: Голови - Лебедя Олександра Вiкторовича (за 
рiшенням Лiчильної комiсiї), членiв Лiчильної комiсiї - Уткiної Марини 
Альбертiвни та Харченка Петра Олександровича. Голосували: «За» -  
50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Збо-
рах; «Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; 
«Утрималися» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Збо-
рах. Ухвалили: обрати Робочi органи для проведення чергових Загаль-
них зборiв акцiонерiв, у наступному складi: - Голова Зборiв: Прокоса Бог-
дан Сергiйович, Секретар: Стасевич Степан Ярославович; -Лiчильна 
комiсiя у складi: Голови - Лебедя Олександра Вiкторовича (за рiшенням 
Лiчильної комiсiї), членiв Лiчильної комiсiї - Уткiної Марини Альбертiвни 
та Харченка Петра Олександровича. Питання 2. Затвердження регла-
менту проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв. Слухали: По 
другому питанню Порядку денного голову зборiв, який запропонував за-
твердити регламент проведення зборiв: - основна доповiдь - 20 хвилин; 
спiвдоповiдь - 10 хвилин; виступи в дебатах - 15 хвилин; вiдповiдi на за-
питання - 15 хвилин. Голосували: «За» - 50 820 532 766 голосiв, що ста-
новить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; «Проти» - 0 голосiв, що 
складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; «Утрималися» - 0 голосiв, 
що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: Затвердити 
наступний регламент розгляду питань порядку денного загальних зборiв: 
- основна доповiдь - 20 хвилин; спiвдоповiдь - 10 хвилин; виступи в деба-
тах - 15 хвилин; вiдповiдi на запитання - 15 хвилин. Питання 3. Затвер-
дження Протоколу Реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв 
акцiонерiв. Слухали: По третьому питанню Порядку денного голову 
зборiв, який запропонував затвердити Протокол №1 вiд 28 квiтня 2017 
року Реєстрацiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства «Агро-
холдинг Авангард», на пiдставi вiдсутностi фактiв вiдмови у реєстрацiї 
акцiонерiв чи їх представникiв та видачею Бюлетенiв для голосування 
власникам голосуючих акцiй. Голосували: «За» - 50 820 532 766 голосiв, 
що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; «Проти» - 0 голосiв, 
що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; «Утрималися» - 0 голосiв, 
що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: затвердити 
Протокол №1 вiд 28 квiтня 2017 року Реєстрацiйної комiсiї Публiчного 
акцiонерного товариства «Агрохолдинг Авангард», на пiдставi вiдсутностi 
фактiв вiдмови у реєстрацiї акцiонерiв чи їх представникiв та видачею 
Бюлетенiв для голосування власникам голосуючих акцiй Питання 4. За-
твердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голо-
сування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв. Слухали: По четвертому 
питанню Порядку денного Прокосу Б.С., який зазначив, що Засiданням 
Наглядової ради (Протокол №5 вiд 16 березня 2017 року), був затвер-
джений Порядок денний чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «Агрохолдинг Авангард», призначених на  
28 квiтня 2017 року. За перiод пiдготовки до чергових Загальних зборiв 
акцiонерiв письмових пропозицiй вiд акцiонерiв, щодо запропонованого 
їм Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування), не 
надходило та запропонував затвердити наступний Порядок денний 
(Перелiк питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних 
зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Агрохолдинг 
Авангард»: 1. Обрання робочих органiв чергових загальних зборiв 
акцiонерiв: голови, секретаря та лiчильної комiсiї. 2. Затвердження ре-
гламенту проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвер-
дження протоколу реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв 

акцiонерiв. 4. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що ви-
носяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 5. Звiт 
Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу.  
6. Звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 7. Звiт ревiзiйної комiсiї Това-
риства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
ревiзiйної комiсiї. 8. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного 
фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2016 рiк. 9. Визначення по-
рядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк.  
10. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк. 11. Внесення 
змiн до Статуту та затвердження Статуту Товариства викладеного у 
новiй редакцiї. 12. Визначення уповноважених осiб на пiдписання нової 
редакцiї Статуту. 13. Визначення уповноважених осiб для вчинення всiх 
дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту. 14. Затвердження 
внутрiшнiх Положень Товариства: Положення про загальнi збори, поло-
ження про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, положення 
про ревiзiйну комiсiю. 15. Вiдкликання наглядової ради Товариства.  
16. Обрання наглядової ради Товариства. 17. Вiдкликання ревiзiйної 
комiсiї Товариства. 18. Обрання ревiзiйної комiсiї Товариства. 19. Прий-
няття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення 
характеру та граничної вартостi. 20. Прийняття рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. 
Голосували: «За» - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд 
присутнiх на Зборах; «Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд 
присутнiх на Зборах; «Утрималися» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв 
вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: затвердити наступний Порядок ден-
ний (Перелiк питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних 
зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Агрохолдинг 
Авангард»: 1. Обрання робочих органiв чергових загальних зборiв 
акцiонерiв: голови, секретаря та лiчильної комiсiї. 2. Затвердження ре-
гламенту проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвер-
дження протоколу реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв 
акцiонерiв. 4. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що ви-
носяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 5. Звiт 
Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу.  
6. Звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 7. Звiт ревiзiйної комiсiї Това-
риства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
ревiзiйної комiсiї. 8. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного 
фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2016 рiк. 9. Визначення по-
рядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк.  
10. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк. 11. Внесення 
змiн до Статуту та затвердження Статуту Товариства викладеного у 
новiй редакцiї. 12. Визначення уповноважених осiб на пiдписання нової 
редакцiї Статуту. 13. Визначення уповноважених осiб для вчинення всiх 
дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту. 14. Затвердження 
внутрiшнiх Положень Товариства: Положення про загальнi збори, поло-
ження про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, положення 
про ревiзiйну комiсiю. 15. Вiдкликання наглядової ради Товариства.  
16. Обрання наглядової ради Товариства. 17. Вiдкликання ревiзiйної комiсiї 
Товариства. 18. Обрання ревiзiйної комiсiї Товариства. 19. Прийняття 
рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиня-
тися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення харак-
теру та граничної вартостi. 20. Прийняття рiшення про попереднє надан-
ня згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Питання 
5. Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 
рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого орга-
ну. Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного iнформацiю Руденка 
Володимира Вiкторовича - Директора Публiчного акцiонерного товари-
ства «Агрохолдинг Авангард», про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк, тобто - Звiт Виконавчого органу про 
пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 рiк, який запропонований затвер-
дити черговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Агрохолдинг Авангард». Голосували: «За» - 50 820 532 766 
голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; «Проти» -  
0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; «Утрималися» - 
0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: За-
твердити Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 
2016 рiк. Питання 6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Слу-
хали: По шостому питанню Порядку денного Звiт Голови Наглядової 
ради, Прокоси Богдана Сергiйовича, про роботу Наглядової ради Това-
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риства за 2016 рiк, згiдно якого Наглядова рада працювала в межах пов-
новажень, передбачених Статутом Товариства. Претензiй з боку 
акцiонерiв Товариства - не надходило. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк 
наданий для затвердження черговими Загальними зборами акцiонерiв. 
Голосували: «За» - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд 
присутнiх на Зборах; «Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд 
присутнiх на Зборах; «Утримались» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв 
вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: Затвердити звiт Наглядової ради за 
2016 рiк. Питання 7. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. Слухали: 
По сьомому питанню Порядку денного - Голову Ревiзiйної комiсiї Нечая 
Володимира Миколайовича, який зачитав Звiт Ревiзiйної комiсiї про ре-
зультати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Ре-
зультати перевiки наступнi: 1. Фiнансовi звiти, за звiтний перiод, справед-
ливо та достовiрно в усiх суттєвих аспектах, вiдображають фiнансовий 
стан пiдприємства, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв;  
2. Бухгалтерський облiк ведеться по журнально-ордернiй формi, у 
вiдповiдностi до «Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, 
зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй», за-
твердженим Наказом Мiнiстерства фiнансiв України. 3. Бухгалтерський 
облiк в цiлому проводиться з дотриманням Стандартiв та облiкової 
полiтики. 4. Данi бухгалтерських рахункiв спiвставленi в Бухгалтерських 
регiстрах, Головнiй книзi та Балансi станом на 31 грудня 2016 року.  
5. Порушень, зловживань та недолiкiв у фiнансово-господарськiй 
дiяльностi Товариства не виявлено. 6.Фiнансова звiтнiсть Товариства 
своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає. Пропозицiї 
Загальним зборам акцiонерiв: 1. Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Това-
риства за 2016 рiк. Голосували: «За» - 50 820 532 766 голосiв, що стано-
вить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; «Проти» - 0 голосiв, що скла-
дає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; «Утримались» - 0 голосiв, що 
складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: Затвердити Звiт 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. Питання 8. Затвердження ви-
сновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товари-
ства за 2016 рiк. Слухали: По восьмому питанню Порядку денного Голо-
ву Ревiзiйної комiсiї Нечая Володимира Миколайовича, який зачитав 
Висновок Ревiзiйної комiсiї, складений на пiдставi перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства «Агрохол-
динг Авангард», за перiод з 01 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року, 
яка здiйснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно 
забезпечена Виконавчим органом. Висновок Ревiзiйної комiсiї наступний: 
Товариство у звiтному 2016 роцi працювало з дотриманням чинного за-
конодавства України, порушень Ревiзiйною комiсiєю не виявлено. 
Пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв: 1. Затвердити Висновок 
Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк, Баланс станом на 31 грудня 2016 року та 
фiнансовий звiт за вiдповiдний перiод в цiлому. Голосували: «За» -  
50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Збо-
рах; «Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; 
«Утримались» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Збо-
рах. Ухвалили: Затвердити Висновок Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк, Ба-
ланс станом на 31 грудня 2016 року та фiнансовий звiт за вiдповiдний 
перiод в цiлому. Питання 9. Визначення порядку розподiлу прибутку та 
покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк. Слухали: По дев'ятому питанню 
Порядку денного - Головного бухгалтера, Усачову Тетяну Василiвну, яка 
зачитала використання коштiв Товариством за 2016 рiк. Статтi «Доходiв 
та Витрат» за 2016 рiк вiдповiдають Стандартам бухгалтерського облiку, 
на пiдставi яких складено «Звiт про фiнансовi результати роботи за 2016 
рiк», який запропоновано для затвердження. Голосували: «За» -  
50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Збо-
рах; «Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; 
«Утримались» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Збо-
рах. Ухвалили: Затвердити використання коштiв Товариством за 2016 рiк 
згiдно статей «Доходiв та Витрат». Питання 10. Прийняття рiшення про 
виплату дивiдендiв за 2016 рiк. Слухали: По десятому питанню Порядку 
денного - пропозицiю Прокоси Б.С.: 1. Дивiденди за 2016 рiк не виплачу-
вати, прибуток, отриманий в 2016 роцi направити на розвиток. Голосува-
ли: «За» - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх 
на Зборах; «Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на 
Зборах; «Утримались» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх 
на Зборах. Ухвалили: Дивiденди за 2016 рiк не виплачувати, прибуток, 
отриманий в 2016 роцi направити на розвиток. Питання 11. Внесення 
змiн до Статуту та затвердження Статуту Товариства викладеного у 
новiй редакцiї. Слухали: По одинадцятому питанню Порядку денного 
Прокосу Б.С., який запропонував не розглядати дане питання у зв'язку з 
вiдсутнiстю необхiдностi внесення змiн до Статуту Товариства. Голосу-
вали: «За» - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд 
присутнiх на Зборах; «Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд 
присутнiх на Зборах; «Утримались» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв 
вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: не розглядати дане питання у зв'язку 

з вiдсутнiстю потреби внесення змiн до Статуту Товариства. Питання 12. 
Визначення Уповноважених осiб на пiдписання Нової редакцiї Статуту. 
Слухали: По дванадцятому питанню Порядку денного голову зборiв, 
який запропонував не розглядати дане питання у зв'язку з вiдсутнiстю 
потреби внесення змiн до Статуту Товариства. Голосували: «За» -  
50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Збо-
рах; «Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; 
«Утримались» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Збо-
рах. Ухвалили: не розглядати дане питання у зв'язку з вiдсутнiстю потре-
би внесення змiн до Статуту Товариства. Питання 13. Визначення Упо-
вноважених осiб для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї Нової 
редакцiї Статуту Слухали: По тринадцятому питанню Порядку денного 
голову зборiв, який запропонував не розглядати дане питання. Голосува-
ли: «За» - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх 
на Зборах; «Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на 
Зборах; «Утримались» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх 
на Зборах. Ухвалили: не розглядати дане питання. Питання 14. Затвер-
дження внутрiшнiх Положень Товариства: Положення про загальнi збо-
ри, положення про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, 
положення про ревiзiйну комiсiю. Слухали: По чотирнадцятому питанню 
Порядку денного Прокосу Б.С., який запропонував не розглядати дане 
питання у зв'язку iз наявнiстю актуальних внутрiшнiх положень Товари-
ства. Голосували: «За» - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 
вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; «Проти» - 0 голосiв, що складає  
0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; «Утримались» - 0 голосiв, що скла-
дає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: не розглядати дане 
питання у зв'язку iз наявнiстю актуальних внутрiшнiх положень Товари-
ства. Питання 15. Вiдкликання наглядової ради Товариства. Слухали: По 
п'ятнадцятому питанню Порядку денного пропозицiю Прокоси 
Б.С. вiдкликати наглядову раду Товариства, у складi: - Прокоса Богдан 
Сергiйович - Голова Наглядової ради; - Мельник Iрина Степанiвна, Ста-
севич Степан Ярославович, Фатула Тарас Вiкторович, Дячук Вiталiй Ва-
сильович - члени Наглядової ради. Голосували: «За» - 50 820 532 766 
голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; «Проти» -  
0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; «Утримались» 
- 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: 
вiдкликати наглядову раду Товариства у складi: - Прокоса Богдан 
Сергiйович - Голова Наглядової ради; - Мельник Iрина Степанiвна, Ста-
севич Степан Ярославович, Фатула Тарас Вiкторович, Дячук Вiталiй Ва-
сильович - члени Наглядової ради. Питання 16. Про обрання Наглядової 
ради Товариства. Слухали: По шiстнадцятому питанню Порядку денного 
голову зборiв, який запропонував обрати наглядову раду у складi: - Про-
коса Богдан Сергiйович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - 
Мельник Iрина Степанiвна (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - 
Стасевич Степан Ярославович (представник акцiонера АВАНГАРДКО 
IПЛ); - Фатула Тарас Вiкторович (представник акцiонера АВАНГАРДКО 
IПЛ); - Дячук Вiталiй Васильович (представник акцiонера АВАНГАРДКО 
IПЛ). 2. Укласти Контракт вiд iменi Публiчного акцiонерного товариства 
«Агрохолдинг Авангард» з Головою та членами Наглядової ради, з ви-
платою винагороди за виконання обов'язкiв Голови та членiв Наглядової 
ради, вiдповiдно до умов визначених в додатку 1 до даного протоколу. 3. 
Обрати, особу, яка уповноважується на пiдписання Контракту з Головою 
та членами Наглядової ради, Директора Публiчного акцiонерного това-
риства « Агрохолдинг Авангард « - Руденка Володимира Вiкторовича. 
Голосували шляхом кумулятивного голосування: «За» - Прокоса Богдан 
Сергiйович (50 820 532 766 голосiв); - Мельник Iрина Степанiвна  
(50 820 532 766 голосiв); - Стасевич Степан Ярославович (50 820 532 766 
голосiв); - Фатула Тарас Вiкторович (50 820 532 766 голосiв); - Дячук 
Вiталiй Васильович (50 820 532 766 голосiв). «Проти» - 0 голосiв, що 
складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; «Утримались» - 0 голосiв, 
що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: обрати нагля-
дову раду у складi: - Прокоса Богдан Сергiйович (представник акцiонера 
АВАНГАРДКО IПЛ); - Мельник Iрина Степанiвна (представник акцiонера 
АВАНГАРДКО IПЛ); - Стасевич Степан Ярославович (представник 
акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Фатула Тарас Вiкторович (представник 
акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Дячук Вiталiй Васильович (представник 
акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ). 2. Укласти Контракт вiд iменi Публiчного 
акцiонерного товариства «Агрохолдинг Авангард» з Головою та членами 
Наглядової ради, з виплатою винагороди за виконання обов'язкiв Голови 
та членiв Наглядової ради, вiдповiдно до умов визначених в додатку 1 до 
даного протоколу. 3. Обрати, особу, яка уповноважується на пiдписання 
контракту з Головою та членами Наглядової ради, Директора Публiчного 
акцiонерного товариства « Агрохолдинг Авангард « - Руденка Володими-
ра Вiкторовича. Питання 17. Вiдкликання ревiзiйної комiсiї Товариства. 
Слухали: По сiмнадцятому питанню Порядку денного пропозицiю Про-
коси Б.С. не розглядати дане питання у зв'язку iз наявнiстю дiючого скла-
ду ревiзiйної комiсiї Товариства. Голосували: «За» - 50 820 532 766 
голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; «Проти» - 0 
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голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; «Утримались» - 
0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: не 
розглядати дане питання у зв'язку iз наявнiстю дiючого складу ревiзiйної 
комiсiї Товариства. Питання 18. Обрання ревiзiйної комiсiї Товариства. 
Слухали: По вiсiмнадцятому питанню Порядку денного голову зборiв, 
який запропонував не розглядати дане питання у зв'язку iз наявнiстю 
дiючого складу ревiзiйної комiсiї Товариства. Голосували: «За» -  
50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Збо-
рах; «Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; 
«Утримались» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Збо-
рах. Ухвалили: не розглядати дане питання у зв'язку iз наявнiстю дiючого 
складу ревiзiйної комiсiї Товариства. Питання 19. Прийняття рiшення про 
попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та гра-
ничної вартостi. Слухали: По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного 
Прокосу Б.С., який повiдомив, що зiдно Закону України «Про акцiонернi 
Товариства» значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення 
Товариством власних акцiй), учинений акцiонерним Товариством, якщо 
ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого право-
чину, перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi. У вiдповiдностi до дiючої редакцiї 
Статуту Акцiонерного Товариства та Законодавства, передбачено, що у 
випадку вчинення Акцiонерним Товариством правочину, предметом яко-
го є майно, роботи або послуги, сукупна гранична вартiсть яких переви-
щує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi акцiонерного Товариства, таке рiшення має бути прийнято за-
гальними зборами. Також, Законом та Статутом Акцiонерного Товари-
ства передбачена можливiсть, прийняття зборами Акцiонерного Товари-
ства рiшення про попереднє схвалення правочинiв, якi можуть ним 
вчинятися протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого 
рiшення. Таке рiшення може бути прийняте, якщо на дату проведення 
зборiв неможливо визначити, якi правочини вчинятимуться Акцiонерним 
Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi. У зв'язку з тим, що 
Акцiонерному Товариству для подальшої дiяльностi та подальшого роз-
витку виробництва можливо виникне потреба в укладаннi правочинiв та/
або залученнi додаткових грошових коштiв, вiдповiдно може виникнути 
потреба в укладаннi кредитних та iнших угод на суму, яка перевищує  
25 вiдсоткiв вартостi активiв (гранична сукупна вартiсть) за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства, що не 
дає змоги Наглядовiй радi Товариства прийняти вiдповiдне рiшення. В 
зв'язку з чим необхiдно прийняти рiшення про їх попереднє укладення. 
За попереднiми розрахунками Товариству можливо виникне потреба в 
отриманнi позики в iноземнiй валютi та укладення договору(iв) позики в 
iноземнiй валютi (надалi - «Позика»), що фiнансується шляхом випуску 
та розмiщення компанiєю «АВАНГАРДКО IНВЕСТМЕНТС ПАБЛIК 
ЛIМIТЕД» [AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED], юридичною 
особою, що створена та iснує за законодавством Республiки Кiпр, 
реєстрацiйний номер - НЕ210868, мiсцезнаходження якої: Зiнас Кантер, 
16-18, Агiя Трiада, а/с 3035, Лiмасол, Республiка Кiпр [Zinas Kanther, 16-
18, Agia Triada, P.C.3035, Limassol, Cyprus] (надалi - «АВАНГАРДКО») 
облiгацiй (надалi - «Облiгацiї») на мiжнародних ринках капiталу. Отже у 
випадку, якщо виникне потреба в укладаннi угод, запропонував: - надати 
попередню згоду на укладення Товариством кредитних та iнших угод на 
суму, яка перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв (гранична сукупна 
вартiсть) за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного 
Товариства у тому числi всiх та будь-яких договорiв, вчинення всiх та 
будь-яких правочинiв, якi є необхiдними для / пов'язанi з отриманням i 

укладенням Позики та/або наданням i укладенням Поруки, як зазначено 
в пп.1та 2 вище, в тому числi але не обмежуючись: договiр пiдписки; 
договiр з довiрчим повiреним; агентський договiр; кредитнi договори; до-
говори позики; договори поруки та будь-якi iншi договори та документи, 
що є необхiдними для отримання i укладення Позики та надання i укла-
дення Поруки; Визначити, що цi угоди можуть бути укладенi та пiдписанi, 
Виконавчим органом Акцiонерного Товариства - директором, лише пiсля 
надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється 
вiдповiдним протоколом». Голосували: «За» - 50 820 532 766 голосiв, що 
становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; «Проти» - 0 голосiв, що 
складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; «Утримались» - 0 голосiв, 
що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: попередньо 
схвалити правочини, якi можуть вчинятися Акцiонерним Товариством 
протягом не бiльш як одного року, з дати прийняття рiшення, предметом 
яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових 
грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, сукупна гранична 
вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi Акцiонерного Товариства, у тому числi 
всiх та будь-яких договорiв, вчинення всiх та будь-яких правочинiв, якi є 
необхiдними для / пов'язанi з отриманням i укладенням Позики та/або 
наданням i укладенням Поруки, як зазначено вище, в тому числi але не 
обмежуючись: договiр пiдписки; договiр з довiрчим повiреним; агентський 
договiр; кредитнi договори; договори позики; договори поруки та будь-якi 
iншi договори та документи, що є необхiдними для отримання i укладен-
ня Позики та надання i укладення Поруки; Визначити, що цi угоди можуть 
бути укладенi та пiдписанi, Виконавчим органом Акцiонерного Товари-
ства - директором, лише пiсля надання згоди Наглядовою радою Товари-
ства, яка оформляється вiдповiдним протоколом. Питання 20. Прийняття 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо 
яких є заiнтересованiсть. Слухали: По двадцятому питанню Порядку 
денного директора Товариства, який доповiв, що Законом України «Про 
акцiонернi Товариства» та Статутом акцiонерного Товариства передба-
чена можливiсть, прийняття зборами акцiонерного Товариства рiшення 
про попереднє схвалення укладення правочинiв, та договорiв iз 
заiнтересованiстю якi можуть ним вчинятися протягом не бiльш як одно-
го року з дати прийняття такого рiшення. Таке рiшення може бути при-
йняте, якщо на дату проведення зборiв неможливо визначити, якi право-
чини вчинятимуться акцiонерним Товариством у ходi поточної 
господарської дiяльностi. У зв'язку з тим, що акцiонерному Товариству 
для подальшої дiяльностi та подальшого розвитку виробництва можливо 
виникне потреба в укладаннi правочинiв та/або залученнi додаткових 
грошових коштiв, вiдповiдно може виникнути потреба в укладаннi 
правочинiв та договорiв iз заiнтересованiстю, що не дає змоги Наглядовiй 
радi Товариства прийняти вiдповiдне рiшення про погодження укладення 
вище зазначених договорiв. В зв'язку з чим пропонується: попередньо 
надати згоду на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з 
максимальною їх граничною сукупною вартiстю: сума i валюта правочинiв: 
до 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) доларiв США (включно). Голосува-
ли: «За» - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх 
на Зборах; «Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на 
Зборах; «Утримались» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх 
на Зборах. Ухвалили: попередньо надати згоду на вчинення правочинiв, 
щодо яких є заiнтересованiсть, з максимальною їх граничною сукупною 
вартiстю: сума i валюта правочинiв: до 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) 
доларiв США (включно). 

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

Шановний акціонер Хмельницького механічного заводу!
Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів 

ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД » скли-
каються 14 травня 2018 року. Початок об 10 годині в залі засідань 
ПрАТ «ХМЗ» за адресою: 29025, м. Хмельницький, вул. Північна,2.

Дата складання переліку осіб, які мають право на участь у зборах 24.00 
7 травня 2018 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів.
4. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та надання зго-

ди на вчинення значних правочинів, в тому числі правочинів із заінтересо-
ваністю.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 9.00 до 9.50 за місцем про-
ведення зборів.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно чинного за-

конодавства або інший документ, що посвідчує повноваження представни-
ка та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З матеріалами, пов'язаними з питаннями порядку денного Загальних 
зборів акціонери (довірені особи) можуть ознайомитись у робочі дні з 09:00 
до 16:00 год. за адресою: 29025, м. Хмельницький, вул. Північна,2, 3 по-
верх, приймальня, а також у день проведення Загальних зборів - у місці їх 
проведення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : khmz.pat.ua

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних збо-
рів – виконавчий директор В.І. Бачок.

Довідки за телефоном: (0382) 70-27-52.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 

вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства: виконавчий директор Бачок Віталій Іванович.

Довідки по тел. (0382) 70-27-52
НАГЛЯДОВА (СПОСТЕРЕЖНА) РАДА ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №82, 30 квітня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інфор-
мації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Джей Ті Інтернешнл Україна»

2. Код за ЄДРПОУ: 14372142
3. Місцезнаходження: 39605 м. Кременчук, вул. 1905 року, буд. 19
4. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 79-76-00, (0536) 79-76-15
5. Електронна поштова адреса: ganna.huhriy@jti.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://jtiu.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення 

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» 
одноосібним Акціонером Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення 
схвалити значний правочин, який вчинений від імені Товариства до 
дати прийняття цього рішення та вимагає його подальшого схвалення 
Товариством, а саме:

схвалити Доповнення № 8 від 24 січня 2018 року (щодо продовження 
строку кредитування до 24 квітня 2018 року) до Генерального Договору 
про короткострокові кредити № 441 від 17 січня 2013 року (зі всіма зміна-
ми та доповненнями), укладеного між ПАТ «СІТІБАНК» та Товариством.

Предмет правочину - Генеральний Договір про короткострокові кре-
дити.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, -  
1 707 585,425 тис. грн., що еквівалентно 65 000 000,00 доларів США у 
перерахунку по курсу НБУ на дату прийняття рішення.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності - 6 429 597 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предме-
том правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності - 26,558 %.

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення та «проти» прийняття 
рішення не надаються, в зв'язку з тим, що рішення приймалось одноо-
сібним акціонером Товариства.

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» 
одноосібним Акціонером Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення 
схвалити значний правочин, який вчинений від імені Товариства до 
дати прийняття цього рішення та вимагає його подальшого схвалення 
Товариством, а саме:

схвалити Доповнення № 9 від 17 квітня 2018 року (щодо продовження 
строку кредитування до 24 квітня 2019 року) до Генерального Договору 
про короткострокові кредити № 441 від 17 січня 2013 року (зі всіма зміна-
ми та доповненнями), укладеного між ПАТ «СІТІБАНК» та Товариством.

Предмет правочину - Генеральний Договір про короткострокові кре-
дити.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, -  
1 707 585,425 тис. грн., що еквівалентно 65 000 000,00 доларів США у 
перерахунку по курсу НБУ на дату прийняття рішення.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності - 6 429 597 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предме-
том правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності - 26,558%.

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення та «проти» прийняття 
рішення не надаються, в зв'язку з тим, що рішення приймалось одно-
осібним акціонером Товариства.

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 Шамплінська І.Ю.  27.04.2018

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА»

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

операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЮГСТРОЙ»

2. Код за ЄДРПОУ: 01391563
3. Місцезнаходження: 65031 місто Одеса, вулиця Миколи 

Боровського,33
4. Міжміський код, телефон та факс: (048)728-30-78/(048)728-30-78, 

(048)728-30-78
5. Електронна поштова адреса: info@ugts.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: www.ugts.pat.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-

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

ІІ. Текст Повідомлення 
27.04.2018р. рішенням загальних зборів( протокол №1/2018) у 

зв'язку із закінченням строку повноважень членів наглядової ради 
припинені повноваження голови наглядової ради Чабаненко Ольги 
Олександрівни. Особа перебувала на посаді 3 роки. Володіє част-
кою у статутному капіталі емітента-0,22678%. Особа немає непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини.Особа не надала 
згоду на розкриття паспортних даних.

27.04.2018р. рішенням загальних зборів( протокол №1/2018) у 
зв'язку із закінченням строку повноважень припинені повноваження 
члена наглядової ради Наконечного Віктора Івановича. Особа пере-
бувала на посаді 3 роки. Володіє часткою у статутному капіталі 
емітента-3,376435%. Особа немає непогашеної судимості за корис-

ливі та посадові злочини.Особа не надала згоду на розкриття пас-
портних даних.

27.04.2018р. рішенням загальних зборів (протокол№1/2018) Ча-
баненко Ольгу Олександрівну обрано членом наглядової ради , 
27.04.2018р.рішенням наглядової ради (протокол № 8/18) обрано 
на посаду голови наглядової ради строком на 3 роки. Акціонер това-
риства. Володіє часткою у статутному капіталі емітента-0,22678%. 
Інші посади, які обіймала особа протягом п'яти років: головний еко-
номіст Пр АТ «ВКФ «ЮГСТРОЙ». Особа немає непогашеною суди-
мості за корисливі та посадові злочини. Особа не надала згоду на 
розкриття паспортних даних. 

27.04.2018р. рішенням загальних зборів (протокол№1/2018) На-
конечного Віктора Івановича обрано членом наглядової ради стро-
ком на 3 роки. Акціонер товариства. Володіє часткою у статутному 
капіталі емітента-3,376435%. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом п'яти років: майстер дільниці Пр АТ «ВКФ «ЮГСТРОЙ». Осо-
ба немає непогашеною судимості за корисливі та посадові злочини. 
Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

27.04.2018р. рішенням загальних зборів (протокол№1/2018) Ве-
лику Юлію Леонідівну обрано членом наглядової ради строком на 3 
роки. Представник акціонера Мащенко Людмили Василівни. Не во-
лодіє акціями товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом 
п'яти років: 2013-19.12.2017р. фізична-особа-підприємець, 
20.12.2017-04/2018- не працює. Особа немає непогашеною суди-
мості за корисливі та посадові злочини. Особа не надала згоду на 
розкриття паспортних даних. 

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

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

2. Директор  Мащенко В.Л.
27.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЮГСТРОЙ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емі-
тента. I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: 
Приватне акцiонерне товариство «Спецiалiзоване ремонтне-
будiвельне пiдприємство «Азовлiфт». 2. Код за ЄДРПОУ: 05433956. 
3. Місцезнаходження: 87534, Донецька обл., м.Марiуполь, вул.Гро-
мової, 63. 4. Міжміський код, телефон та факс: (0629) 51-20-25, 
51-20-36. 5. Електронна поштова адреса: azovlift@mytrinity.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: http://azovlift.emitents.
net.ua/ua/. 7. Вид особливої інформації: відомості про припи-
нення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетво-
рення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента 
або суду. II. Текст повідомлення. Дата прийняття рішення про 
припинення емітента: 27.04.2018. Назва уповноваженого органу 
емітента, що прийняв це рішення: загальні збори акціонерів. 
Причини такого рішення: недоцільність існування юридичної 
особи у формі акціонерного товариства у зв’язку із значними 
фінансовими витратами на своє обслуговування. Спосіб при-
пинення юридичної особи: перетворення. Дата проведення за-
гальних зборів, на яких розглядалось зазначене питання: 
27.04.2018. Результати голосування: кількість голосів «за» - 
3877536, кількість голосів «проти» - 0. Повне найменування юри-
дичної особи правонаступника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-
БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИєМСТВО «АЗОВЛІФТ». Порядок розподілу 
активів та зобов'язань: усе майно, сукупність прав і обов’язків 
переходить до правонаступника. Розмір статутного капіталу 
правонаступника на дату його створення має дорівнювати роз-
міру статутного капіталу ПрАТ «СРБП «АЗОВЛІФТ», що пере-
творюється (582 434,55 грн.), зменшеному на загальну номі-
нальну вартість акцій, що не підлягають обміну. Порядок та 
умови обміну акцій емітента, який припиняється, на частки юри-

дичної особи – правонаступника: Перелік засновників (учасників) 
створюваного товариства-правонаступника, зазначений у його 
установчих документах, має включати усіх акціонерів товариства, 
що припиняється, станом на день затвердження установчих доку-
ментів створюваного товариства-правонаступника, із зазначенням 
розміру частки кожного засновника (учасника). Розподіл часток 
створюваного товариства-правонаступника відбувається із збере-
женням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у 
статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється. 
Розмір статутного капіталу товариства, що створюється шляхом 
перетворення акціонерного товариства, на дату його створення 
має дорівнювати розміру статутного капіталу акціонерного товари-
ства, що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну 
вартість акцій, що не підлягають обміну. Акції ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-
БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЗОВЛІФТ» (місцезнаходження: 
87534, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ГРОМОВОЇ, бу-
динок 63, код ЄДРПОУ – 05433956) конвертуються в частки під-
приємницького товариства-правонаступника - ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЗОВЛІФТ» та роз-
поділяються серед його учасників. Коефіцієнт конвертації дорів-
нює 1. Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, 
викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про 
припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або 
не анульовані відповідно до законодавства. Такі акції підлягають 
анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку. III. Підпис. 1. Особа, зазначе-
на нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 2. Найменування посади: Голова правління 
Вiтько Микола Iванович. 27.04.2017

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ ПIДПРИєМСТВО «АЗОВЛIФТ»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-

ство Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма «Кремтекс»
2.Код за ЄДРПОУ: 00309699
3.Місцезнаходження: 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, 

вул. 29 вересня, 11/19
4.Міжміський код, телефон та факс: (05366) 3-71-01
5.Електронна поштова адреса: kremteks@ukrpost.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.kremteks.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

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

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його 
прийняв - 26.04.18., річні Загальні збори акціонерів ПрАТ КВТФ «Крем-
текс» (протокол від 26.04.18.).

Відомості щодо правочинів:
Характер правочинів та їх гранична сукупна вартість: кредитні до-

говори, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не 
більше 2 мільйони гривень за кожним укладеним правочином окремо, 
що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» з 26.04.2018. по 
26.04.2019. включно, співвідношення граничної сукупності вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності – 23,54%; 

договори, що забезпечують виконання зобов’язань ПрАТ КВТФ 
«Кремтекс» за кредитними договорами (договори застави, іпотеки), за 
якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 150 
мільйонів гривень за кожним укладеним правочином окремо, що мо-

жуть бути укладені ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» з 26.04.2018. по 
26.04.2019. включно, співвідношення граничної сукупності вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності – 1765,74%;

договори іпотеки, застави, поруки, за якими гранична сукупна вар-
тість визначена у розмірі не більше до 150 мільйонів гривень за кож-
ним укладеним правочином окремо, що забезпечують виконання 
зобов’язань будь-яких третіх осіб по кредитних договорах, за якими 
гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 70 мільйонів 
гривень, що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» з 
26.04.2018. по 26.04.2019. включно, співвідношення граничної сукуп-
ності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності – 1765,74%;

договори підряду, за якими гранична сукупна вартість визначена у 
розмірі не більше до 10 мільйонів гривень , що можуть бути укладені 
ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» з 26.04.2018. по 26.04.2019. включно, співвід-
ношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 117,72%.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності – 8495 тис.грн.

Загальна кількість голосуючих акцій – 278518 акції, кількість голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах – 262453 
акції, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 262453 акції 
та «проти» прийняття рішення - 0 акцій.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правління-   Мисник Д.М.
Генеральний директор  ( підпис )  ( ініціали та прізвище керівника )
 М.П.  27.04.2018 
  ( дата )

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
КРЕМЕНЧУЦЬКА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА «КРЕМТЕКС»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛІЧ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «ПОЛІМІНЕРАЛ»; 05762281; 82172, Львівська обл., місто 
Дрогобич, місто Стебник, Вул. ДРОГОБИЦЬКА, будинок 127; -

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 30 квітня 2018 року

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 37024556

5. Інформація про загальні збори:
27.04.2017р. були проведені чергові загальні збори товариства.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада то-

вариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходили. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ Обрання лiчильної комiсiї. Обрання голови та се-

кретаря зборiв. Затвердження порядку проведення загальних зборiв 
акцiонерного товариства. Звiт виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi 
Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
виконавчого органу. Звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. Затверджен-
ня рiчного фiнансового звiту (балансу) Товариства за 2016 р. Визначення 
порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2016 р. Про 
припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товари-
ства. Обрання членiв наглядової ради Товариства. Визначення уповнова-
женої особи на укладання та пiдписання вiд iменi Товариства контрактiв 
(договорiв) з новообраними членами наглядової ради та визначення 
розмiру їх винагороди. Прийняття рiшення про внесення змiн до статуту 
Товариства та затвердження статуту, викладеного в новiй редакцiї. Визна-
чення уповноваженої особи на пiдписання затвердженого черговими за-
гальними зборами статуту товариства, викладеного в новiй редакцiї. Про 

пiдтвердження рiшень органiв управлiння товариства. Прийняття рiшення 
про укладення (затвердження) договорiв (угод, контрактiв). 

РIШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х 
осiб: голови комiсiї Волчанської Г.А. та члена комiсiї Кравцiв С.Я. Обрати 
головою Зборiв – Бiлана Назара Мироновича, а секретарем – Олексюка 
Андрiана Iвановича. Затвердити порядок роботи Зборiв: для доповiдей – 
до 15 хвилин, а для запитань та вiдповiдей – до 10 хвилин. Затвердити звiт 
виконавчого органу (генерального директора) ПАТ «СТЕБНИЦЬКЕ 
ГIРНИЧО-ХIМIЧНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПОЛIМIНЕРАЛ» про пiдсумки 
дiяльностi за 2016 рiк. Затвердити звiт наглядової ради ПАТ «СТЕБНИЦЬ-
КЕ ГIРНИЧО-ХIМIЧНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПОЛIМIНЕРАЛ» за 2016 рiк. За-
твердити рiчний фiнансовий звiт (баланс) ПАТ «СТЕБНИЦЬКЕ ГIРНИЧО-
ХIМIЧНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПОЛIМIНЕРАЛ» за 2016 рiк. Затвердити 
порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв ПАТ «СТЕБНИЦЬКЕ 
ГIРНИЧО-ХIМIЧНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПОЛIМIНЕРАЛ» за 2016 рiк згiдно 
статей «Доходiв та Витрат». Припинити повноваження наглядової ради То-
вариства, а саме: Прокоси Богдана Сергiйовича, Ковток Галини Iванiвни, 
Сороки Наталiї Василiвни. Згiдно закону України «Про акцiонернi товари-
ства» в разi кумулятивного голосування, проект питання не викладається. 
Уповноважити генерального директора Товариства Оринчака С.I. на 
пiдписання вiд iменi Товариства контрактiв (договорiв) з новообраними 
членами наглядової ради та визначити здiйснення їх дiяльностi на 
безоплатнiй умовi. Затвердити нову редакцiю статуту ПАТ «СТЕБНИЦЬКЕ 
ГIРНИЧО-ХIМIЧНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПОЛIМIНЕРАЛ» i доручити гене-
ральному директору Товариства Оринчаку С.I. пiдписати його та здiйснити 
державну реєстрацiю з урахуванням внесених змiн. Уповноважити гене-
рального директора Товариства Оринчака С.I. на пiдписання затверджено-
го черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новiй 
редакцiї Пiдтвердити всi рiшення органiв управлiння товариства. Попере-
дньо погодити та схвалити укладення договорiв (угод, контрактiв), а саме: 
кредитнi договори, договори iпотеки, договори застави, договори поруки, 
договори гарантiї, договори доручень, договори про надання фiнансової 
допомоги, договори поставки (купiвлi-продажу), договори вiдступлення 
права вимоги та договори переведення боргу.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИєМСТВО «ПОЛІМІНЕРАЛ»

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

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛІЧ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»; 
00444263; 20250, Черкаська обл., місто Ватутіне, ВУЛИЦЯ ІНДУСТРІАЛЬ-
НЕ ШОСЕ, будинок 1; +380474062329

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 30 квітня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: meat-vatutine.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Емкон-Аудит», 37153128

5. Інформація про загальні збори:
24.04.2017р. були проведені чергові загальні збори товариства.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада то-

вариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходи-
ли. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ Обрання лiчильної комiсiї. Обрання голови та се-
кретаря зборiв. Затвердження порядку проведення загальних зборiв 
акцiонерного товариства. Звiт виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi 
Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
виконавчого органу. Звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. Затверджен-
ня рiчного фiнансового звiту (балансу) Товариства за 2016 р. Визначення 
порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2016 р. Про 
припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товари-
ства. Обрання членiв наглядової ради Товариства. Визначення уповнова-
женої особи на укладання та пiдписання вiд iменi Товариства контрактiв 
(договорiв) з новообраними членами наглядової ради та визначення 
розмiру їх винагороди. Прийняття рiшення про внесення змiн до статуту 
Товариства та затвердження статуту, викладеного в новiй редакцiї. Визна-
чення уповноваженої особи на пiдписання затвердженого черговими за-

гальними зборами статуту товариства, викладеного в новiй редакцiї. Про 
пiдтвердження рiшень органiв управлiння товариства. Прийняття рiшення 
про укладення (затвердження) договорiв (угод, контрактiв). 

ВИРIШИЛИ: 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: голови комiсiї 
Левченка Володимира Пилиповича, членiв комiсiї Франкевич Любовi 
Iванiвни та Шкiрбань Сергiя Анатолiйовича. 2. Обрати головою Зборiв – 
Скакун Людмилу Валерiївну, а секретарем Тарнаушенко Олександра Васи-
льовича. 3. Затвердити порядок роботи Зборiв: для доповiдей – до 20 хви-
лин, а для запитань та вiдповiдей – до 10 хвилин. 4. Затвердити звiт 
виконавчого органу (директора) ПАТ «ВАТУТIНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ» 
про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 5. Затвердити звiт наглядо-
вої ради ПАТ «ВАТУТIНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ» за 2016 рiк. 6. Затверди-
ти рiчний фiнансовий звiт (баланс) ПАТ «ВАТУТIНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ» 
за 2016 рiк. 7. Затвердити порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв 
ПАТ «ВАТУТIНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ» за 2016 рiк згiдно статей «Доходiв 
та Витрат». 8. Припинити повноваження членiв наглядової ради ПАТ 
«ВАТУТIНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ» в особi Прокопика Тараса Iгоровича, 
Сороки Наталiї Василiвни та Прокоси Богдана Сергiйовича. 9. Обрати чле-
нами Наглядової ради: Прокопикуа Т.I., Сороку Н.В., Прокосу Б.С. 10. Об-
рати членами Наглядової ради Прокопика Тараса Iгоровича, Сороку 
Наталiю Василiвну та Прокосу Богдана Сергiйовича, та рекомендувати но-
вобраним членам наглядової ради найближчому її засiданнi невiдкладно 
обрати голову наглядової ради. 11. Затвердити умови цивiльно–правових 
договорiв iз новобраними членами наглядової ради, визначити, що 
дiяльнiсть членiв наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi та 
уповноважити директора Товариства Дiдурика В. М. на пiдписання вказа-
них договорiв з членами наглядової ради. 12. Внести роздiл про порядок 
пiдписання та внесення змiн до установчих документiв Товариства до ста-
туту Товариства, викласти статут Товариства в новiй редакцiї, та затверди-
ти його. 13.Надати повноваження на пiдписання затвердженої нової 
редакцiї статуту Товариства директору ПАТ «ВАТУТIНСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБIНАТ», – Дiдурику Володимиру Миколайовичу. 13. Не прийма-
ти рiшення з питання порядку денного № 14. 14. Не приймати рiшення з 
питання порядку денного № 15.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВАТУТІНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»
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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 "ДЗВIНКОВЕ"

2. Код за ЄДРПОУ 00857404
3. Місцезнаходження 08622, с. Плесецьке, д/н
4. Міжміський код, телефон та факс (067) 442-68-73 д/н
5. Електронна поштова адреса eva-2001@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

dzvinkove.zvitat.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акцiонерiв 27.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Ясенова Свiтлана Василiвна 
(паспорт: серiя номер виданий р. ), яка займала посаду Голова Наглядової 
ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 27.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Стасюк Володимир Миколайо-
вич (паспорт: серiя номер виданий р. ), який займав посаду Член Наглядо-
вої ради, припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 27.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Федоренко Олена Миколаївна 
(паспорт: серiя номер виданий р. ), яка займала посаду Член Наглядової 
ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-

має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради прийнято загальни-
ми зборами акцiонерiв 27.04.2018 р., про обрання Головою Наглядової ради - 
Наглядовою радою 27.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi 
рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради. Федоренко Олена Миколаївна 
(паспорт: серiя номер виданий р. ) обрана на посаду Голова Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ «Сiльгосп-
продукт», менеджер. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi:  
0 акцiй. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 р. Обрання посадової особи ви-
конано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Коваль Оксана Володимирiвна 
(паспорт: серiя номер виданий р. ) обрана на посаду Член Наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: ТОВ «Сiльгосп-продукт», головний бухгалтер; ТОВ «Група Компанiй 
«Сiльгосппродукт», фiнансовий директор; ТОВ «Група Компанiй 
«Сiльгосппродукт», головний бухгалтер; ПАТ «ЗНВКIФ «Мелон», Голова 
Наглядової ради. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi:  
0 акцiй. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 р. Обрання посадової особи ви-
конано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Пелещук Максим Сергiйович 
(паспорт: серiя номер виданий р. ) обраний на посаду Член Наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: _____. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

2. Найменування посади Пелих Оксана Iгорiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації

(Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) 
1. Місцезнаходження 01010, м.Київ, Московська, 24 кв. 21 
2. Міжміський код, 
телефон та факс

044-499-62-14 499-62-14 

3. Електронна поштова 
адреса

dyzmanski@dewon.com.ua 

4. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використовуєть-
ся емітентом для розкрит-
тя інформації

http://emitent.tetra-studio.com.ua/dewon

Текст повідомлення
Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про 

припинення повноважень Голови правлiння Дизманьскi Анджея Юзе-
фа прийняте 26.04.2018 р. у зв’язку iз переобранням складу правлiння 
згiдно вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».Паспортнi 
данi фiзичної особи: паспорт громадянина Польщi ED 6121203, вида-
ний Воєводою Мазовецьким /1/, 20 жовтня 2011.Посадова особа 
володiє 0% вiд СК АТ. Пропрацювала на посадi 3 р.

Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про 
обрання Голови правлiння Дизманьскi Анджея Юзефа прийняте 
26.04.2018 р. на рiчних загальних зборах товариства (кворум 100% го-
лосуючих акцiй), протокол за № 31. Паспортнi данi фiзичної особи: 
паспорт громадянина Польщi ED 6121203, виданий Воєводою Мазо-
вецьким /1/, 20 жовтня 2011.Посадова особа володiє 0% вiд СК АТ. 
Попередня посада: Голова правлiння Приватне акцiонерне товари-
ство «ДЕВОН».Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: начальник 
вiддiлу закордонних зв’язкiв, начальник вiддiлу експорту та спiльних 
проектiв iз закордонними фiрмами АТ «Польське Гурнiцтво Нафтове i 
Газовнiцтво» в м.Варшава.Термiн призначення: згiдно Статуту товари-
ства на 3 р.

Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про 
припинення повноважень Члена правлiння Лiнчука Валерiя Едуардо-
вича прийняте 26.04.2018 р. у зв’язку iз переобранням складу 
правлiння згiдно вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».
Паспортнi данi фiзичної особи: СО 277567 14.12.1999 р. Московським 
РУ ГУ МВС України в м.Києвi. Посадова особа володiє 0% вiд СК АТ. 
Пропрацювала на посадi 3 р.

Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення 
про обрання Члена правлiння Лiнчука Валерiя Едуардовича при-
йняте 26.04.2018 р. на позачергових загальних зборах товариства 
(кворум 100% голосуючих акцiй), протокол за № 31. Паспортнi данi 
фiзичної особи: СО 277567 14.12.1999 р. Московським РУ ГУ МВС 
України в м.Києвi. Посадова особа володiє 0% вiд СК АТ. Попере-
дня посада: Член правлiння Приватне акцiонерне товариство 
«ДЕВОН».Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: директор з 
продажу ЗАТ «Девон».Термiн призначення: згiдно Статуту товари-
ства на 3 р.

Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про 
припинення повноважень Члена правлiння Галустяна Марата 
Валерiйовича прийняте 26.04.2018 р. у зв’язку iз переобранням скла-
ду правлiння згiдно вимог Закону України «Про акцiонернi товари-
ства».Паспортнi данi фiзичної особи: ВК № 598530, 14.04.2009 р. 
Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл. Посадова особа 
володiє 0% вiд СК АТ. Пропрацювала на посадi 3 р.

Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про 
обрання Члена правлiння Галустяна Марата Валерiйовича прийняте 
26.04.2018 р. на позачергових загальних зборах товариства (кворум 
100% голосуючих акцiй), протокол за № 31.Паспортнi данi фiзичної 
особи: ВК № 598530, 14.04.2009 р. Костянтинiвським МВ УМВС України 
в Донецькiй обл. Посадова особа володiє 0% вiд СК АТ. Попередня 
посада: Директор з виробництва та впровадження iнновацiйних 
технологiй ПрАТ «ДЕВОН», член правлiння ПрАТ «ДЕВОН».Термiн 
призначення: згiдно Статуту товариства на 3 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕВОН». 
Код за єДРПОУ 30780664.
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ За 2017 рік
емітента цінних паперів 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРАЇН-
СЬКА АВТОМОБIЛЬНА 
КОРПОРАЦIЯ», 03121566, 
вул. Велика Васильківська, 15/2, 
м. Київ, Печерський, 01004, 
Україна, (044) 206-82-16

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

27.04.2018

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

http://www.ukravto.ua

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

Приватне підприємство «Аудитор-
ська фірма «Укрфінансаудит», 
24089565

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 03.01.2017 року. 
Кворум зборів: 97,53% від загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря позачергових 
Загальних Зборів акціонерів Товариства. 3. Схвалення рішення 
Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення 
бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах 
акціонерів. 4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних 
зборів акціонерів Товариства. 5. Про зміну типу Товариства. 6. Про зміну 
найменування Товариства. 7. Внесення змін та доповнень до Статуту 
Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження 
нової редакції Статуту Товариства. 8. Визначення уповноваженої особи 
на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з 
державної реєстрації Статуту. 9. Про затвердження нових редакцій 
внутрішніх положень Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Пропозиції до переліку питань порядк уденного не надавались.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
Наглядова Рада Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного: всі рішення прийнято.
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 25.04.2017 року. 
Кворум зборів: 97,61% від загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів 
акціонерів Товариства. 3. Затвердження регламенту роботи річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Звіт Правління Товариства 
за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт 
Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 6. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 
2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвер-
дження висновків Ревізійної Комісії Товариства. 7. Затвердження річного 
звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 
2016 рік. 8. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за 
підсумками діяльності Товариства у 2016 році. 9. Попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції 
Статуту Товариства. 11. Визначення уповноваженої особи на підписан-
ня нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної 
реєстрації Статуту. 12. Затвердження Положення про Наглядову Раду 
Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання. 
13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради. 14. Обрання 
членів Наглядової Ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових 
договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх 
винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Пропозиції до переліку питань порядку денного до Товариства не 
надходили.
Особа, що ініціювала проведення загальних зборів - Наглядова Рада 
Товариства.
Вирішили:
Результати розгляду питань порядку денного: всі рішення прийнято. 
З 14- о питання обрано Бандуру О.В., Безпечного В.Г., Шарвадзе Н.З. 
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось.

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне наймену-
вання емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ЧЕРНIГIВ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ 14235422
3. Місцезнаходження 14007, м. Чернiгiв, пр. Миру, 231
4. Міжміський код, 
телефон та факс

0462253363 0462253210

5. Електронна 
поштова адреса

y.salafetnyk@cn-avto.com.ua

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково викорис-
товується емітентом 
для розкриття 
інформації

http://chernigiv-avto.ukravto.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
26.04.2018р. єдиним акцiонером ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЧЕРНIГIВ-АВТО» (далi - Товариство) прийнято рiшення 
про збiльшення статутного капiталу Товариства на 2 000 000,00 грн. 
шляхом приватного розмiщення 200 000 шт. простих iменних акцiй То-
вариства iснуючої номiнальної вартостi, а саме 10,00 грн. за акцiю, за 
рахунок додаткових внескiв.

Загальна кiлькiсть акцiй, що пропонується до розмiщення –  
200 000 шт. простих iменних акцiй. 

Номiнальна вартiсть однiєї акцiї – 10,00 грн.
Цiна розмiщення однiєї акцiї, визначена (затверджена) рiшенням 

єдиного акцiонера (рiшення №1 вiд 26.04.2018 р.) у розмiрi 10,00 грн., 
що дорiвнює номiнальнiй вартостi та є вищою за ринкову вартiсть, ви-
значену вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» та затверджену рiшенням Наглядової Ради Товариства (протокол 
№05/04/2018-1 вiд 05.04.2018 р.).

Розмiщення акцiй не призведе до змiни власника значного пакета 
акцiй емiтента, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi 
вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй, а саме єди-
ного акцiонера Товариства - АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА 
КОРПОРАЦIЯ», яке до розмiщення володiє акцiями Товариства в 
кiлькостi – 1 036 800 шт., що становить 100% у статутному капiталi.

Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi акцiй, на яку вони 
розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Товариства на дату 
прийняття рiшення – 19,2901 %.

Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi акцiй Товариства, 
якi знаходяться в обiгу до розмiру статутного капiталу Товариства на 
дату прийняття рiшення - 100%.

Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в акцiї, що 
розмiщуються - обсяг прав iнвесторiв визначений Статутом та законо-
давством України.

Спосiб оплати акцiй - оплата акцiй здiйснюється виключно грошови-
ми внесками в нацiональнiй валютi (гривнi).

Мета розмiщення акцiй, напрями використання отриманих коштiв - 
усi залученi вiд розмiщення акцiй кошти будуть використанi для попо-
внення товарних запасiв Товариства, а саме 100 % фiнансових 
ресурсiв, залучених вiд розмiщення акцiй, будуть направленi на при-
дбання товарних автомобiлiв.

Конвертацiя цiнних паперiв, щодо яких прийнято рiшення про 
розмiщення, не передбачена.

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї - Товари-
ство зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення 
акцiй, для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi.

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 Ю.В. Кравчук
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 27.04.2018

(дата)
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 Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація 
емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, місцезнаходження, міжміський код та телефон 
емітента Публiчне акцiонерне товариство "Гайворонський теплово-
зоремонтний завод", 01057723, 26300 Кiровоградська область Гайво-
ронський р/н м. Гайворон Великого Кобзаря, будинок 9, 05254 
2-14-64; 2-23-35; 2-22-99
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 29.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію http://pat_gtrz.emitents.net.ua/ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма 
"Аналітик-Центр", 40079008
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися . . Вiдповiдно до п.4 ст.11 Закону України "Про управлiння 
об'єктами державної власностi функцiї з управлiння корпоративними пра-
вами держави ПАТ "Гайворонський тепловозоремонтний завод" 
виконуються безпосередньо, без скликання зборiв акцiонерiв. Фондом 
державного майна України, у перiод до проведення перших Загальних 
зборiв акцiонерiв та набуття в процесi приватизацiї прав власностi на 
акцiї товариства iншими акцiонерами. Таким чином Вищим органом 
товариства є орган управлiння державними корпоративними правами, а 
саме Фонд державного майна України, як єдиний акцiонер. Фiонд 
державного майна, без скликання зборiв акцiонерiв, здiйснює управлiння 
шляхом прийняття рiшень (розпоряджень) з питань, що вiднесенi до 
компетенцiї Вищого органу товариства.

Стаття 11. Особливостi управлiння та обмеження щодо 
розпорядження об'єктами державної власностi. 4. Функцiї з 
управлiння копоративними правами держави виконуються вiдповiдно 
до цього Закону безпосередньо, без скликання зборiв акцiонерiв, 
Кабiнетом Мiнiстрiв України, Фондом державного майна України, 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю 
державної полiтики у сферi управлiння об'єктами державної 
власнотi, повноваженими органами управлiння в разi, якщо 
корпоративнi права держави становлять 100 вiдсоткiв у статутному 
капiталi господарської органiзацiї. 
6. Інформація про дивіденди

За 
результа-

тами 

звітного періоду У звітному  періоді

за 
простими 
акціями

за привілейова-
ними акціями

за простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума 
нарахованих 
дивідендів, 
грн. 

 0.00  0.00  360182.77  0.00

Сума 
виплачених/
перерахова-
них 
дивідендів, 
грн

 0.00  0.00  360182.77  0.00

Дата 
складення 
переліку 
осіб, які 
мають 
право на 
отримання 
дивідендів 

 . .  . .  . .  . . 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ГАЙВОРОНСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД”

 Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, ідентифікацій-
ний код згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та 
громадських формувань, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КIЛЬЦЕ", 05796400, 65088 Одеська об-
ласть Київський М.ОДЕСА ЛЮСТДОРФ-
СЬКА ДОРОГА, буд.92/94, (0482) 45-64-67

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

26.04.2018

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

05796400.smida.gov.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
"БРІК", 33865551

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюєть-
ся у випадку, якщо емітент 
- акціонерне товариство)

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
14.04.2017 з наступним порядком денним:
Порядок денний загальних зборiв (перелiк 
питань, що розглядалися на загальних 
зборах):

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, 
прийняття рiшення про припинення їх 
повноважень. 
2. Обрання голови та секретаря загальних 
зборiв.
3. Прийняття рiшень з питань порядку 
проведення загальних зборiв.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту директора про результати фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 2016 
рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту наглядової ради товариства за 2016 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту та висновкiв ревiзора товариства за 
2016 рiк.
7. Затвердження звiту та балансу товариства 
за 2016 рiк.
8. Про розподiл прибутку (визначення порядку 
покриття збиткiв) товариства за пiдсумками 
роботи за 2016 рiк.
9. Обрання членiв наглядової ради.
10. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що 
укладатимуться з членами наглядової ради, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв (контрактiв) з членами наглядової 
ради.
Всi питання по порядку денному розглянутi в 
повному обсязi. Рiшення затвердженi. Iнших 
пропозицiй до перелiку питань порядку 
денного не надходило.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“КIЛЬЦЕ”
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПРИВАТНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО», 05495466, Івано-
Франківська, Iвано-Франкiвський, 76492, с. Микитинцi, Юностi,41А, Україна, 
(0342) тел. 55-48-69; тел./факс 55-48-74 (0342) 55-48-74

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: ТзОВ «ІФ-аудит», 31790207

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата про-
ведення: 11.04.2017 року. Кворум зборів: 99,98% до загальної кількості голосів.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів То-

вариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
4. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії То-
вариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звіт-
ності Товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсум-
ками діяльності Товариства у 2016 році.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом року.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладен-
ня його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визна-
чення уповноваженої особи на його підписання.

13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
14. Обрання членів Наглядової Ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової Ради.

Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціонерів 
не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного: З питань порядку денного 
№ 1-13 та № 15 рішення «за» прийнято 100 % голосів акціонерів, які заре-
єструвались для участі у Зборах та мають право голосу, з питання № 14 до 
складу Наглядової Ради обрано Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюту І.В..

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього ро-
ків рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, виплата не проводилась.

Генеральний директор  Сосновська Т.О.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1.Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї «Бучачгаз», ідентифікаційний код юридичної 
особи: 21136689, місцезнаходження, 48400 Тернопільська обл., м. Бучач, 
вул. Заводська, 9, міжміський код і телефон емітента: 03544-2-69-18. 
2.  Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: buchachgaz.tgaz.
te.ua.4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою прове-
дений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю Аудиторська фірма «Галичина-Аудитсервіс», 22599983.

5. Інформація про загальні збори. Чергові загальні збори акціонерів від-
булись 11 квітня 2017р. Порядок денний загальних зборів акціонерів 
ПАТ  «Бучачгаз»: 1.Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї. 2.Обрання 
голови та секретаря загальних Зборiв. 3.Затвердження регламенту загаль-
них зборiв. 4.Звiт голови правлiння ПАТ «Бучачгаз» про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5.Звiт голови Наглядової ради за 
2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6.Звiт голови 
Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту. 7.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016рiк. 
8.Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товари-
ства у 2016 роцi та плановий розподiл прибутку Товариства на 2017 рiк. 
9.Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 
10.Обрання членiв Наглядової ради товариства. 11. Затвердження умов 
цивiльно – правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради, встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання особи,яка уповно-
важується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 12.Про 
припинення Товариства шляхом лiквiдацiї та затвердження рiшення про 
лiквiдацiю товариства. 13. Про затвердження внутрiшнього положення 
«Про лiквiдацiйну комiсiю». 14.Створення лiквiдацiйної комiсiї та обрання 
Голови та членiв лiквiдацiйної комiсiї. 15. Затвердження порядку та строкiв 
проведення лiквiдацiї Товариства. 16. Встановлення строку для подання 
претензiй кредиторiв. 17. Про затвердження порядку розподiлу мiж 
акцiонерами майна Товариства, що залишилося пiсля задоволення вимог 
кредиторiв. 18.Про обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа 
обраних членiв Наглядової ради.

Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лiчильну 
комiсiю в такому складi :Голова лiчильної комiсiї Єднак О.Ф., члени 
лiчильної комiсiї –Бейко А.В., та Шикирява Г.Д. 2. Обрати голову та секрета-
ря загальних зборiв в такому складi: Голова загальних зборiв –Качур М.С., 
секретар загальних зборiв – Басараба М.С. 3. Для доповiдi надати - 15 хв., 
спiвдоповiдi - 10хв., для виступiв, вiдповiдi на питання -3хв. Роботу загаль-
них зборiв акцiонерiв закiнчити о 15-00 годинi. 4.Звiт голови правлiння про 
пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Бучачгаз» за 2016р. та 

прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту затвердити. Основнi на-
прямки розвитку на 2017 рiк – затвердити. 5.Звiт голови наглядової ради та 
прийняття рiшення за за наслiдками розгляду звiту затвердити .6. Звiт 
ревiзiйної комiсiї та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, висно-
вок ревiзiйної комiсiї - затвердити.7. Затвердити Баланс Товариства станом 
на 31.12.2016р.(Форма №1); Звiт пр фiнансовi результати за 2016 рiк (Фор-
ма №2); Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк (Форма №3); Звiт про 
власний капiтал за 2016 рiк (Форма №4); Примiтки до рiчної фiнансової 
звiтностi за 2016р. 8. Збиток 2016 року покрити за рахунок прибуткiв 
майбутнiх перiодiв, плановий прибуток на 2017 рiк роздiлити таким чином: 
30 % - фонд дивiдендiв та 70 % - iншi фонди. 9. Припинити повноваження 
голови та членiв Наглядової ради Товариства ПАТ «Бучачгаз»: Канака Пе-
тра Омеляновича - голови Наглядової ради; Лемещука Олександра Петро-
вича, уповноваженого представникак акцiонера –юридичної особи 
Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України»; Ярош Оксани 
Степанiвни; Полiтички Терези Iванiвни; Ковальчуа Остапа Ярославовча. 
10. Обраними до складу Наглядової ради Публiчного акцiонерного товари-
ства «Бучачгаз» є: Бочар Наталiя Зiновiївна, уповноважений представник 
акцiонера –юридичної особи ПАТ «Тернопiльгаз»; Iльченко Ірина 
Вячеславiвна, уповноважений представник акцiонера –юридичної особи 
Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України»; Канак Петро Оме-
лянович; Полiтички Терези Iванiвни; Височанський Iгор Степанович. 11. За-
твердити умови цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться мiж 
Товариством i членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову 
Правлiння Товариства, у встановленому законодавством порядку, укласти 
та пiдписати цивiльно-правовi договора мiж Товариством i членами Нагля-
дової ради Товариства. Встановити виконання обов'язкiв членами Нагля-
дової ради Товариства за цивiльно- правовими договорами на безоплатнiй 
основi. 12. Дiяльнiсть товариства ПАТ « Бучачгаз» не припиняти. 13.Не за-
тверджувати внутрiшнього положення «Про лiквiдацiйну комiсiю». 
14. Лiквiдацiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства по газопоста-
чанню та газифiкацiї «Бучачгаз» (код ЄДРПОУ 21156166) не створювати. 
15. Порядок та строк лiквiдацiї публiчного акцiонерного товариства по газо-
постачанню та газифiкацiї «Бучачгаз» (код ЄДРПОУ 21136689) не встанов-
лювати. 16. Порядок встановлення строку для подання претензiй кредиторiв 
публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Бу-
чачгаз» (код ЄДРПОУ 21136689) не встановлювати. 17. Розподiл мiж креди-
торами та акцiонерами майна товариства не проводити. 18. Обрати голо-
вою Наглядової ради Бочар Наталiя Зiновiївна (представник акцiонера 
ПАТ  «Тернопiльгаз»)- начальник планово-економiчног вiддiлу 
ПАТ  «Тернопiльгаз».

У звiтному роцi позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися. 
Пропозиції від акціонерів до питань проекту денного та щодо нових канди-
датів до складу органу управління не надходили.

6. Інформація про дивіденди: Рішення про виплату дивіденди за резуль-
татами діяльності товариства за 2016-2017 рр. не приймалось. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «БУЧАЧГАЗ»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
за 2017 рік

емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 
друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-
ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПИРЯТИНСЬКИЙ 
М'ЯСОКОМБІНАТ»; 05421137; 37000, Полтавська обл., Пирятинський ра-
йон, місто Пирятин, ВУЛИЦЯ ПРИУДАЙСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 64; 
+380535820796

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 30 квітня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: meat-pyriatyn.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 
37024556

5. Інформація про загальні збори:
20.04.2017р. були проведені чергові загальні збори товариства.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада 

товариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не над-
ходили. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови 
та секретаря зборiв. 3. Затвердження порядку проведення загальних 
зборiв акцiонерного товариства. 4. Звiт виконавчого органу про результа-
ти фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк, та прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 5. Звiт 
наглядової ради товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 6. Затвердження рiчного 
фiнансового звiту (балансу) Товариства за 2016 р. 7. Визначення порядку 
розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2016 р. 8. Про при-
пинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства. 
9. Обрання членiв наглядової ради Товариства. 10. Визначення уповно-
важеної особи на укладання та пiдписання вiд iменi Товариства контрактiв 
(договорiв) з новообраними членами наглядової ради та визначення 
розмiру їх винагороди. 11. Прийняття рiшення про внесення змiн до ста-
туту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новiй редакцiї. 
12. Визначення уповноваженої особи на пiдписання затвердженого чер-
говими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новiй 
редакцiї. 13. Про списання основних засобiв. 14. Про пiдтвердження 
рiшень органiв управлiння товариства. 15. Прийняття рiшення про укла-
дення (затвердження) договорiв (угод, контрактiв). 

ВИРIШИЛИ: 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: голови комiсiї 
Клещенка Сергiя Миколайовича, та членiв комiсiї: Неприкової Олени 
Володимирiвни та Кучми Валерiя Iвановича. 2. Обрати головою Зборiв – 
Дробота Юрiя Миколайовича , а секретарем – Бiлоуса Владислава Бори-
совича. 3. Затвердити порядок роботи Зборiв: для доповiдей – до 15 хви-
лин, а для запитань та вiдповiдей – до 10 хвилин. 4. Затвердити звiт 
виконавчого органу (директора) ПАТ «Пирятинський м’ясокомбiнат» про 
пiдсумки дiяльностi за 2016 рiк. 5. Затвердити звiт наглядової ради 
ПАТ  «Пирятинський м’ясокомбiнат» за 2016 рiк. 6. Затвердити рiчний 
фiнансовий звiт (баланс) ПАТ «Пирятинський м’ясокомбiнат» за 2016 рiк. 
7. Затвердити порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв ПАТ «Пи-
рятинський м’ясокомбiнат» за 2016 рiк згiдно статей «Доходiв та Витрат». 
8. Припинити повноваження наглядової ради Товариства, а саме: Про-
коси Богдана Сергiйовича, Дутки Iгоря Михайловича, Сороки Наталiї 
Василiвни. 9. Обрати кумулятивним голосуванням нових членiв Наглядо-
вої ради товариства у складi 3 (трьох) осiб, а саме Прокосу Богдана 
Сергiйовича, Сороку Наталiю Василiвну, Олексюка Андрiана Iвановича. 
10. Уповноважити директора Товариства Бiлоуса В.Б. на пiдписання вiд 
iменi Товариства контрактiв (договорiв) з новообраними членами нагля-
дової ради та визначити здiйснення їх дiяльностi на безоплатнiй умовi. 
11. Внести вiдповiднi змiни до Єдиного державного реєстру юридичних 
осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, а також уста-
новчих документiв пiдприємства, де визначити адресу мiсцезнаходження 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПИРЯТИНСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБIНАТ»: 37000, Полтавська обл., Пирятинський район, м. Пи-
рятин, вул. Приудайський узвiз, буд. 64, та вiдповiдно внести змiни до 
пункту 1.5. Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПИ-
РЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ», викласти та затвердити його в новiй 
редакцiї, а саме: Мiсцезнаходження товариства: згiдно даних внесених 
до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань. 12. Уповноважити директора 
Товариства Бiлоуса В.Б. на пiдписання затвердженого черговими загаль-
ними зборами статуту товариства, викладеного в новiй редакцiї. 13. Спи-
сати основнi засоби товариства, перелiк яких буде викладено в Додатку 
№1 до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Пирятин-
ський м’ясокомбiнат» 2017 року. 14. Пiдтвердити всi рiшення органiв 
управлiння товариства. 15. Попередньо погодити та схвалити укладення 
договорiв (угод, контрактiв), а саме: кредитнi договори, договори iпотеки, 
договори застави, договори поруки, договори гарантiї, договори дору-
чень, договори про надання фiнансової допомоги, договори поставки 
(купiвлi-продажу), договори вiдступлення права вимоги та договори пе-
реведення боргу.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПИРЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЧЕРНIГIВАГРОАВТОСЕРВIС»

2. Код за ЄДРПОУ 00450950
3. Місцезнаходження 14032, м. Чернiгiв, вул. Бєлова, буд. 7
4. Міжміський код, телефон та факс (04622) 3-42-87 (04622) 3-42-87
5. Електронна поштова адреса stock@chaas.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 прийнято рішення про зміну 
складу посадових осіб емітента, а саме: 

Звільнено:
1. Голова Наглядової ради Глиняний Андрiй Олександрович. Не надано 

згоду на оприлюднення паспортних даних, володіє 0.1532 % акцій АТ. По-
садова особа за корисливi та посадовi злочини до кримiнальної 
вiдповiдальностi не притягалась. Перебував на посадi з 22.04.2014.

2. Член Наглядової ради Костромiна Алла Миколаївна. Не надано згоду 
на оприлюднення паспортних даних, володіє 0.0002 % акцій АТ. Посадова 
особа за корисливі та посадовi злочини до кримiнальної вiдповiдальностi 
не притягалась. Перебувала на посадi з 22.04.2014.

3. Член Наглядової ради Руденок Йосип Миколайович. Не надано згоду 
на оприлюднення паспортних даних, володіє 0.0002 % акцій АТ. Посадова 
особа за корисливi та посадовi злочини до кримiнальної вiдповiдальностi 
не притягалась. Перебувала на посадi з 22.04.2014.

4. Член Наглядової ради Коваль Володимир Андрiйович. Не надано зго-
ду на оприлюднення паспортних даних, володіє 0 % акцій АТ. Посадова 
особа за корисливi та посадовi злочини до кримiнальної вiдповiдальностi 
не притягалась. Перебувала на посадi з 22.04.2014.

5. Член Наглядової ради Герасименко Олександр Анатолiйович. Не на-
дано згоду на оприлюднення паспортних даних, володіє 0 % акцій АТ. По-
садова особа за корисливi та посадовi злочини до кримiнальної 
вiдповiдальностi не притягалась. Перебувала на посадi з 22.04.2014.

Обрано:
1. Голова Наглядової ради Глиняний Андрiй Олександрович. Не надано 

згоду на оприлюднення паспортних даних, володіє 0.1532 % акцій АТ. По-
садова особа за корисливi та посадовi злочини до кримiнальної 
вiдповiдальностi не притягалась. Обрано термiном на 3 роки. Попередня 
посада - Голова Наглядової ради. Головою Наглядової ради обрано на 
засiданнi Наглядової ради 25.04.2018.

2. Член Наглядової ради Руденок Йосип Миколайович. Не надано згоду на 
оприлюднення паспортних даних, володіє 0.0002 % акцій АТ. Посадова особа за 
корисливi та посадовi злочини до кримiнальної вiдповiдальностi не притяга-
лась. Обрано термiном на 3 роки. Попередня посада - Член Наглядової ради.

3. Член Наглядової ради Герасименко Олександр Анатолiйович. Не на-
дано згоду на оприлюднення паспортних даних, володіє 0 % акцій АТ. По-
садова особа за корисливi та посадовi злочини до кримiнальної 
вiдповiдальностi не притягалась. Обрано термiном на 3 роки. Попередня 
посада - Член Наглядової ради.

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

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

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "ДЗВIНКОВЕ"
2. Код за ЄДРПОУ 00857404
3. Місцезнаходження 08622, с. Плесецьке, д/н
4. Міжміський код, телефон та факс (067) 442-68-73 д/н
5. Електронна поштова адреса eva-2001@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

dzvinkove.zvitat.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 зна-

чних правочинiв: 27.04.2018. Найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз за-
значенням, зокрема, їх характеру, ринкова вартiсть майна або послуг, що 
будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 
фiнансово-господарськi операцiї, направленi на залучення фiнансування 
(зокрема, але не обмежуючись, отримання кредитiв, позик, позичок, зво-

ротної чи безповоротної фiнансової допомоги, випуск боргових цiнних 
паперiв, iншi способи залучення коштiв, не забороненi чинним законодав-
ством); договори iпотеки, застави, пiдряду та купiвлi-продажу товарiв, будь-
якого iншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи вiдчуження яко-
го не заборонене чинним законодавством; операцiї з цiнними паперами i 
корпоративними правами, в тому числi створення нових юридичних осiб; 
забезпечення зобов'язань третiх осiб, в тому числi шляхом поруки, передачi 
майна Товариства в iпотеку чи заставу, iншими способами, не заборонени-
ми чинним законодавством; iншi фiнансово-господарськi операцiї, 
передбаченi статутом Товариства, або тi, що є бажаними для забезпечення 
дiяльностi Товариства. Гранична сукупна вартiсть: 500 млн. грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:  
58 104 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(у вiдсотках): 860,5%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5 700 174 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах: 4 888 802 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прий-
няття рiшення: 4 888 802 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«проти» прийняття рiшення: 0 шт.

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

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

2. Найменування посади Пелих Оксана Iгорiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ДЗВIНКОВЕ”

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

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

риств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за єДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента Приватне акцiонерне 
товариство «Завод залiзобетонних виробiв «Полiсся», 22816570Черні-
гівська , Новозаводський, 14014, м.Чернiгiв, вул. Енергетикiв, 1 0462 
662378,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію http://zgbi-poles.jimdo.com

4. Найменування, код за єДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б.  
аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська 
фiрма «Унiверсал-Аудит», 22890033 

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне товариство) Вид загальних зборів - чергові. 
Дата проведення: 20.04.2017р року. Кворум зборів: 67.7897 % до загаль-
ної кількості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних збо-
рах:

1.Обрання лічильної комісії.2.Обрання голови та секретаря зборів. 
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.3. Звіт 
правління про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
правління.4.Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради.5. Звіт ревізійної комісії за ре-
зультатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної 
комісії.6.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 7.Затвер-
дження порядку покриття збитків товариства за 2016 рік,8. Прийняття 
рішення про зміну типу товариства та зміну найменування.9.Внесення 
змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Упо-
вноваження особи на підписання та здійснення державної реєстрації 
Статуту в новій редакції.10. Затвердження положень Про загальні збо-
ри, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію. 
Уповноваження особи на підписання положень.11. Прийняття рішення 
про припинення повноважень членів Наглядової ради.12. Обрання На-
глядової ради. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових 

договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 
13.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
ревізійної комісії . Обрання Голови та членів ревізійної комісії.14.Прий-
няття рішення про припинення повноважень Голови та членів правлін-
ня. Обрання Голови та членів правління.15.Прийняття рішення про при-
пинення повноважень лічильної комісії.

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

I. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 1501 1440
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1018 1299
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 43 31
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 1264 1221
Статутний капітал 804.0 804.0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

459 417

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 238 219
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 80401000 80401000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного 
капіталу

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

0 0

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ «ПОЛIССЯ»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації Емітента

Приватне акціонерне товариство 
«УВТК»

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

«УВТК»
2. Код за ЄДРПОУ : 20789900
3. Місцезнаходження : 79034, м. Львів, вул.Навроцького,6
4. Міжміський код, телефон та факс : (032) 2949606, (032)2405005
5. Електронна поштова адреса:pruvtk@ukr,net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,яка додатково використову-

ється емітентом для розміщення інформації:uvtk.informs.net.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
26.04.2018р. Емітент отримав від Публічного акціонерного товари-

ства «Національний депозитарій України « реєстр переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товари-
ства, з якого стало відомо, що на рахунках власників 10 і більше відсо-

тків акцій Емітента відбулися такі зміни: 
1 пакет власника - фізичної особи
збільшився з 10208 штук акцій ( 10,4765% від загальної кількості 

акцій) до 11151 штук акцій (11,4443% від загальної кількості акцій; 
13,4121% в загальній кількості голосуючих акцій).

2 пакет власника — фізична особа
збільшився з 9921 штук акцій (10,1819 % від загальної кількості ак-

цій) до 10864 штук акцій (11,1497 % від загальної кількості акцій; 
13,0669%) в загальній кількості голосуючих акцій).

3 пакет власника — фізична особа
зменшився з 20156 штук акцій (20,6862% від загальної кількості ак-

цій) до16384 штук акцій ( 16,8150% від загальної кількості акцій; 
19,7063% в загальній кількості голосуючих акцій).

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

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

Найменування посади : Директор ПрАТ»УВТК» Трофимчук Юрій 
Вячеславович.

26.04.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УВТК»

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

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство «Миколаївцемент», 00293025, Україна Львів-
ська обл. Миколаївський р-н 81600 м. Миколаїв вул. Стрийське шосе,1, 
+380324141105

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2018

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

4. Найменування, код за єДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «IВ Iнтербiланц 
Аудит», 36137959.

5. Інформація про загальні збори: 
24.04.2017 проведено річні загальні збори. 
Порядок денний (перелiк питань, якi виносилися на голосування):1. Об-

рання лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
2. Обрання Голови i Секретаря чергових Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства та затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства.3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту 
Наглядової ради за 2016 рiк.4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
Звiту Правлiння за 2016 рiк. 5.Про затвердження рiчного звiту та балансу 
(рiчних результатiв дiяльностi) Товариства за 2016 рiк.6.Затвердження 
розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк.7. Про затвердження 
Статуту ПАТ «Миколаївцемент» у новiй редакцiї. 8. Про затвердження По-
ложення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Миколаївцемент» у новiй 
редакцiї.9. Про затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ «Мико-
лаївцемент» у новiй редакцiї.10. Про затвердження Положення про 
Правлiння ПАТ «Миколаївцемент» у новiй редакцiї.11. Про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради Товариства та припинення термiну 
дiї цивiльно-правових договорiв, укладених з членами Наглядової ради 
Товариства.12. Про затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради 
Товариства.13. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 14. Про 
затвердження умов (проектiв) цивiльно-правових договорiв, що укладати-
муться з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами 
Наглядової ради Товариства вiд iменi Товариства.

УХВАЛИЛИ по питанню 1 Порядку денного: Обрати лiчильну комiсiю чер-
гових Загальних зборiв акцiонерiв у складi: Пехота Павло Миколайович - Го-
лова лiчильної комiсiї, Гiке Юлiя Георгiївна та Кадубець Юлiя Василiвна - 
члени лiчильної комiсiїУХВАЛИЛИ по питанню 2 Порядку денного: Обрати 
Головою чергових Загальних зборiв акцiонерiв - Звiринського Андрiя Богда-
новича, а секретарем чергових Загальних зборiв акцiонерiв - Чебачову Юлiю 
Олександрiвну. Затвердити наступний регламент роботи чергових Загаль-
них зборiв акцiонерiв: iнформацiї по питаннях порядку денного - до 10 хви-
лин; виступи по питаннях порядку денного - до 3 хвилин». УХВАЛИЛИ по 
питанню 3 Порядку денного: Затвердити Звiт Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства «Миколаївцемент» за 2016 рiк. УХВАЛИЛИ по пи-
танню 4 Порядку денного: Затвердити Звiт Правлiння Публiчного 
акцiонерного товариства «Миколаївцемент» за 2016 рiк. УХВАЛИЛИ по пи-
танню 5 Порядку денного:Затвердити рiчний звiт та баланс (рiчнi результати 
дiяльностi) Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївцемент» за 2016 
рiк УХВАЛИЛИ по питанню 6 Порядку денного: Збитки, понесенi Товари-
ством за результатами дiяльностi у 2016 роцi, покрити за рахунок прибуткiв 
майбутнiх перiодiв. Дивiденди за результатами роботи Товариства за 2016 
рiк не виплачувати. УХВАЛИЛИ по питанню 7 Порядку денного: Затвердити 
Статут Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївцемент» у новiй 
редакцiї. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв 
пiдписати Статут у новiй редакцiї, затвердженiй даними Загальними Збора-
ми акцiонерiв. Доручити особi, що дiє за дорученням Голови Правлiння То-
вариства, здiйснити в установленому порядку державну реєстрацiю Статуту 
ПАТ «Миколаївцемент» у новiй редакцiї, затвердженiй даними Загальними 
Зборами акцiонерiв.УХВАЛИЛИ по питанню 8 Порядку денного:Затвердити 
Положення про Загальнi збори акцiонерiв публiчного акцiонерного товари-
ства «Миколаївцемент» у новiй редакцiї. Уповноважити Голову та Секретаря 
Загальних Зборiв акцiонерiв пiдписати Положення про Загальнi збори 
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївцемент» у новiй 
редакцiї, затвердженiй даними Загальними Зборами акцiонерiв.УХВАЛИЛИ 
по питанню 9 Порядку денного:Затвердити Положення про Наглядову раду 
Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївцемент» у новiй редакцiї. 
Уповноважити Голову та Секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв пiдписати 
Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Мико-
лаївцемент» у новiй редакцiї, затвердженiй даними Загальними Зборами 
акцiонерiв. УХВАЛИЛИ по питанню 10 Порядку денного: Затвердити Поло-
ження про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Миколаїв-
цемент» у новiй редакцiї. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних 
Зборiв акцiонерiв пiдписати Положення про Наглядову раду Публiчного 
акцiонерного товариства «Миколаївцемент» у новiй редакцiї, затвердженiй 
даними Загальними Зборами акцiонерiв.УХВАЛИЛИ по питанню 11 Порядку 
денного: Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: 
Баррi Леонарда (Barry Leonard), Девiда Гайрi (David Guiry) та Клауса Айхаса 
(Klaus Eichas). Вважати цивiльно-правовi договори, укладенi з членами На-
глядової ради Товариства такими, що були припиненi (втратили чиннiсть), з 
моменту прийняття цього рiшення.УХВАЛИЛИ по питанню 12 Порядку ден-
ного: Затвердити кiлькiсний склад Наглядової ради Публiчного акцiонерного 
товариства «Миколаївцемент» у кiлькостi 5 (п'яти) членiв.УХВАЛИЛИ по пи-
танню 13 Порядку денного: Обрати членами Наглядової ради наступних 
кандидатiв: Баррi Леонарда (Barry Leonard), Девiда Гайрi (David Guiry), Кла-
уса Айхаса (Klaus Eichas), Зєвакова Iвана Геннадiйовича - незалежний ди-
ректор, Нагай Iгор Мирославовича - незалежний директор. УХВАЛИЛИ по 
питанню 14 Порядку денного:Затвердити умови (проекти) цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Об-
рати Голову Правлiння Маккеона Кевiна Джерарда особою, яка уповноважу-
ється на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової 
ради Товариства вiд iменi Товариства

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №82, 30 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

328

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік.
I. Основні відомості про емітента.

1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Бі-
лоцерківська книжкова фабрика», код за ЄДРПОУ: 02466961, місцезнахо-
дження: 09117, Київська область, м.Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 4, між-
міський код та телефон: 04563-5-33-61.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії —27.04.2018р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію www.bc-book.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Моноліт», код ЄДРПОУ 21357002.

5. Інформація про загальні збори. Чергові Загальні збори акціонерів від-
булися 28.04.2017р. Кворум зборів: 61,10 %. Порядок денний: 1. Обрання 
Голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства для підрахунку голосів під час голосування з питань порядку денно-
го Загальних зборів акціонерів Товариства.2.Затвердження Голови та Се-
кретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття 
рішеннь з питань порядку проведення (затвердження регламенту) річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства.3. Звіти Наглядової Ради, Правлін-
ня та Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звітів Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії 
Товариства за 2016 р. 4. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 р. 
(балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2016 р.). 
5. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, 
передбачених законом за 2016 рік.6. Затвердження розміру річних девіден-
дів за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.7. Затверджен-
ня основних напрямків діяльності Товариства у 2017 р.8. Про зміну типу 
Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу 
Товариства.9. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати на-
брання чинності рішення про зміну найменування Товариства.10. Внесен-
ня змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. 
Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту 
Товариства.11. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів 
Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затверджен-
ня Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.12. Затвердження 
Положення про Наглядову раду Товариства. Визначення дати набрання 
чинності рішення про затвердження Положення про Наглядову Раду 
Товариства.13. Затвердження Положення про виконавчий орган Товари-
ства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження По-
ложення про виконавчий орган Товариства.14. Затвердження Положення 
про Ревізійну комісію Товариства. Визначення дати набрання чинності рі-
шення про затвердження Положення Ревізійну комісію Товариства.15. При-
пинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з ними, встановлення розміру винагороди членам Наглядової 
ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.17. Припинен-
ня повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.18. Обрання 
Ревізійної комісії Товариства.19. Про уповноваження осіб на здійснення 
дій, що пов’язані зі зміною відомостей та інформації про Товариство у від-
повідних державних органах.20. Про укладення генерального кредитного 
договору з АБ «УКРГАЗБАНК».21. Про надання в іпотеку нерухомого майна 

для отримання кредиту в АБ «УКРГАЗБАНК».22. Про надання повнова-
жень Голові правління на підписання від імені Товариства кредитного до-
говору, договору іпотеки та інших необхідних договорів, додаткових угод та 
документів, що є необхідні для отримання кредиту, з АБ «УКРГАЗБАНК». 
За результатами проведення зборів рішення прийняті більшістю голосів. 
Пропозиції до переліку питань порядку денного не вносилися.

6. Інформація про дивіденди. 
За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
За 

прости-
ми акція 

ми

За 
привілейо-

ваними 
акціями

За 
простими 
акція ми

За 
привіле-

йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

- - 501017,14 -

Нарахування дивідендів на 
одну акцію, грн.

- - 2,83211 -

Сума виплачених/
перерахованих дивідендів, 
грн.

- - 384208,02 -

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

- - 22.06.2017 -

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства.

Найменування показни-
ка

Період
Звітний Попередній

Усього активів 14 384 13 024
Основні засоби 3 429 4 434
Довгострокові фінансові 
інвестиції

- -

Запаси 6 092 4 835
Сумарна дебіторська 
заборгованість

3451 2 686

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

352 848

Нерозподілений прибуток 6 728 7 518
Власний капітал 7 206 7 996
Статутний капітал 200 200
Довгострокові 
зобов'язання

720 1 347

Поточні зобов'язання 6 458 3 681
Чистий прибуток (збиток) 108 501
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

176 900 176 900

Кількість власних акцій, 
викуплених протягом 
|періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп 
власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників 
на кінець періоду (осіб)

120 119

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»

Річна інформація емітента 
ЦІННИХ ПАПЕРІВ

1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Ям-
пільський кар'єр», місцезнаходження 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, 
вул. М. Козачинського 4, код за ЄДРПОУ 03567492, тел(04336) 2-14-86.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію –http://www.03567492.pat.ua

4. Аудитор: Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ 
«РЕЙТИНГ-АУДИТ»» ЄДРПОУ 30687076. 

5. Інформація про загальні збори.Чергові загальні збори акціонерів то-
вариства відбулися 28.03.2017 року, кворум 100%. Порядок денний: 1. Об-
рання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв.2. Прий-
няття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв, 
обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на 

зборах.3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товари-
ства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.4. Звiт та 
висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора.5. Звiт Нагля-
дової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.6. Затвер-
дження рiчного звiту товариства за 2016 рiк.7. Про розподiл прибутку (по-
криття збитку) за 2016 рiк.8. Прийняття рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством 
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.Пропо-
зицій до порядку денного не надходило. Рішеннями загальних зборів за-
твердили звiт директора, затвердили звiт i висновки Ревiзора, затвердили 
звiт Наглядової ради. Всіх роботу визнали задовiльною. Затвердили рiчний 
звiт товариства за 2016 рiк. Прибуток направили на поповнення обiгових 
коштiв. Затвердили попереднє схвалення значних правочинів. 

6. Інформація про дивіденди.Дивіденди не виплачувались. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР’єР»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (для опублікування)
І. Загальні відомості ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОСТЕР-

СЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВIС» ЄДРПОУ 00908998 Місцезнаходження 17044, 
м.Остер, вул. Фрунзе, 103 тел/ф (0462) 672-133,672-135 Електронна пошта 
emitent@open.net.ua Адреса в Інтернет www.oster-ats.in.ua 

Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

ІІ. Текст повідомлення Рішення щодо всіх нижченаведених осіб прийня-
то загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 25.04.18 року) , далі – Збо-
ри. Ці особи до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi зло-
чини не притягалися, не надали згоди на розкриття паспортних даних

Припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Циба Iван Захарович 
на пiдставi рiшення Зборів в зв’язку з закiнченням термiну їх дiї. На посадi 
був 6 рокiв. Володiє 1,08% акцiй емiтента

Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Салiвон Тамара 

Олексiївна на пiдставi рiшення Зборів в зв’язку з закiнченням термiну їх дiї. 
На посадi була 6 рокiв Володiє 3,04% акцiй емiтента 

Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Савчук Любов Павлiвна 
на пiдставi рiшення Зборів в зв’язку з закiнченням термiну їх дiї. На посадi була 
6 рокiв Акцiями не володiє Обрано на посаду голови Ревiзiйної комiсiї Циба Iван 
Захарович на пiдставi Рiшення Зборів в зв’язку з вакантнiстю посади. Володiє 
1,08% акцiй. Протягом 5 рокiв охоронець в Товариствi, Голова Ревiзiйної комiсiї 
Обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Салiвон Тамара Олексiївна на пiдставi 
Рiшення Зборів в зв’язку з вакантнiстю посади на 3 роки. Володiє 3,04% акцiй 
емiтента. Протягом 5 рокiв технолог в Фiрма «Форнеттi-Україна», член Ревiзiйної 
комiсiї Обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Баранов В’ячеслав Михайло-
вич на пiдставi Рiшення Зборів в зв’язку з вакантнiстю посади на 3 роки. Володiє 
0,12% акцiй. Протягом 5 рокiв пенсiонер.

III. Підпис Підтверджую достовірність інформації Голова правлiння Да-
нилець О.I. 26.04.18

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОСТЕРСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВIС»

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

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Ві-
нницяфармація»

2. Код за ЄДРПОУ: 01974968
3. Місцезнаходження: 02166 м. Київ, Лісовий проспект, буд.39-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 518-52-21, (044) 518-43-03
5. Електронна поштова адреса: info@apteca.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://apteca.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень річними Загальними 
зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення припинити 
повноваження члена Наглядової ради Кощея Олександра Олексійовича. 
Підстава такого рішення: рішення річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). У зв'язку з припинен-
ням повноважень як члена Наглядової ради, припинено повноваження, як 
Голови Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента - 
12,938818 %. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової 
ради Товариства з 14.04.2017 р. , на посаді Голови Наглядової ради - з 
26.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. 

У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень річними Загальними 
зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення припинити 
повноваження члена Наглядової ради Колоколова Віталія Геннадійовича. 
Підстава такого рішення: рішення річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір частки в статутно-
му капіталі емітента - 0,004942%. Посадова особа перебувала на посаді 
члена Наглядової ради Товариства з 14.04.2017 р. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. 

У зв'язку з закінченням терміну дії річними Загальними зборами акціо-
нерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення припинити повноважен-
ня члена Наглядової ради Решетняка Валентина Віталійовича. Підстава 
такого рішення: рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 
27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Розмір частки в статутному капіталі 
емітента - 0,005436%. Посадова особа перебувала на посаді члена Нагля-
дової ради Товариства з 14.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. 

У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень річними Загальними 
зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення припинити 
повноваження члена Наглядової ради Капусенка Євгена Олександровича. 
Підстава такого рішення: рішення річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір частки в статутно-
му капіталі емітента - 25,877636%. Посадова особа перебувала на посаді 
члена Наглядової ради Товариства з 14.04.2017 р. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. 

У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень річними Загальними 
зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення припинити 
повноваження члена Наглядової ради Пустовіта Ігоря Олександровича. 

Підстава такого рішення: рішення річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір частки в статутно-
му капіталі емітента - 12,933876%. Посадова особа перебувала на посаді 
члена Наглядової ради Товариства з 14.04.2017 р. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. 

Річними Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 р. прийнято рішен-
ня обрати членом Наглядової ради Товариства, акціонера, Кощея Олек-
сандра Олексійовича. Підстава такого рішення: рішення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). 
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Розмір частки в 
статутному капіталі емітента - 12,938818%.Строк, на який обрано, - на  
3 роки. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: 
менеджер.

Річними Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 р. прийнято рішен-
ня обрати членом Наглядової ради Товариства, акціонера, Пустовіта Ігоря 
Олександровича. Підстава такого рішення: рішення річних Загальних збо-
рів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). 
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Розмір частки в 
статутному капіталі емітента - 12,933876%.Строк, на який обрано, - на  
3 роки. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: 
фізична особа - підприємець.

Річними Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 р. прийнято рішен-
ня обрати членом Наглядової ради Товариства, акціонера, Капусенка Євге-
на Олександровича. Підстава такого рішення: рішення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). 
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Розмір частки в 
статутному капіталі емітента - 25,877636%.Строк, на який обрано, - на  
3 роки. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: 
директор.

Річними Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 р. прийнято рі-
шення обрати членом Наглядової ради Товариства, акціонера, Решетня-
ка Валентина Віталійовича. Підстава такого рішення: рішення річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол від 
27.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Розмір частки в статутному капіталі емітента - 0,005436%.Строк, на 
який обрано, - на 3 роки. Посади, які обіймала посадова особа протягом 
останніх п'яти років: директор, заступник директора з розвитку підприєм-
ства.

Річними Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 р. прийнято рішен-
ня обрати членом Наглядової ради Товариства, акціонера, Колоколова Ві-
талія Геннадійовича. Підстава такого рішення: рішення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). 
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Розмір частки в 
статутному капіталі емітента - 0,004942%.Строк, на який обрано, - на 3 
роки. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: 
юрисконсульт, юрист, директор.

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 Гасевич В.В. 27.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ»
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ 
БАНК "ПРАВЕКС-БАНК" (з 
28.03.2018 – АТ «ПРАВЕКС 
БАНК»)14360920, 01021, мiсто Київ, 
Кловський узвiз, буд. 9/2, 
тел.: (044) 201-16-61

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

27.04.2018

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

https://www.pravex.com.ua/o-banke/pro-nas/
rozkrittya-informaciyi 

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

Приватне акцiонерне товариство «КПМГ 
Аудит», 
31032100 

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

Загальні Збори Акціонера – 12.04.2017
Проведення чергових Загальних зборiв 
Кворум зборів – 100 %
Питання порядку денного:1.Затвердження 
річної фінансової звітності ПАТКБ 
«ПРАВЕКС-БАНК» за 2017 рік (включаючи 
розгляд звітів Спостережної Ради, 
Правління та Ревізійної комісії ПАТКБ 
«ПРАВЕКС-БАНК», затвердження звіту 
зовнішнього аудитора та визначення 
порядку розподілу прибутку чи покриття 
збитків).
2. Дострокове припинення повноважень 
Голови та членів Спостережної Ради Банку.
3. Обрання нового складу Спостережної 
Ради Банку.
Загальні Збори Акціонера – 10.08.2017
Проведення позачергових Загальних зборiв
Кворум зборів – 100 %
Питання порядку денного:
1. Збільшення кількісного складу Спосте-
режної Ради Банку. 
2. Призначення нового члена Спостережної 
Ради Банку.
Загальні Збори Акціонера – 27.11.2017
Проведення позачергових Загальних зборiв 
Кворум зборів – 100 %
Питання порядку денного:
1. Збільшення розміру Статутного капіталу 
шляхом приватного розміщення додаткових 
простих іменних акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків. 
2. Приватне розміщення акцій.

3. Визначення уповноваженого органу 
Банку, якому надаються повноваження 
щодо визначення (затвердження) ціни 
розміщення акцій під час першого та 
другого етапів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій.

6. Інформація про дивіденди (інформація про дивіденди заповнюється у 
разі прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами звітного 
періоду, а саме зазначається інформація про суму нарахованих 
дивідендів (грн), суму виплачених/перерахованих дивідендів (грн), дату 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. У разі 
якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо 
виплати дивідендів не приймалось, про це також зазначається)

За результатами 
звітнього періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітньому
за 

простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 157

Нарахувані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 0 0,104

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання 
переліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів

- - - 12.04.2017

Дата виплати дивідендів - - - 14.04.2017
Опис У відповідності до рішення акціонера від 

12.04.2017 № 1/2017 була розрахована сума, 
що підлягає сплаті у якості дивідендів по 
привілейованим акціям за 2016 рік та 
направлена на формування Резервного 
Фонду ПАT КБ «ПРАВЕКС-БАНК»

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка 
(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 5 224 746 4 403 518
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 088 693 917 691
Кошти в інших банках 142 875 -
Кредити та заборгованість клієнтів 547 792 982 249
Усього зобов'язань 4 190 312 3 275 853
Кошти банків 26 42 060
Кошти клієнтів 2 921 588 3 004 713
Усього власного капіталу та частка меншості 1 034 434 1 127 665
Статутний капітал 1 038 007 1 038 007
Чистий прибуток/(збиток) 16 965 -17 463
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) -0.07 -0.35
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-0.07 -0.35

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. Загальні ві-
домості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ РЕМОНТНО-
БУДIВЕЛЬНЕ ПIДПРИєМСТВО «АЗОВЛIФТ». 2. Код за 
ЄДРПОУ: 05433956. 3. Місцезнаходження: 87534, Донецька обл., м.Марiуполь, 
вул.Громової, 63. 4. Міжміський код, телефон та факс: (0629) 51-20-25, 51-20-36. 
5. Електронна поштова адреса: azovlift@mytrinity.com.ua. 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: http://azovlift.emitents.net.ua/ua/. 7. Вид особливої інформації: Відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення. Назва упо-
вноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових 
осiб: загальні збори акціонерів. Дата прийняття рiшення – 27.04.2018. Змiст та-
кого рiшення iз зазначенням пiдстав: припинення повноважень голови та членів 
правління та призначення комісії з припинення у складі однієї особи - Голови 
комісії з припинення, у зв`язку з прийняттям рішення про припинення емітента 
шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю. На посаду 
голови та членів правління нікого не призначено у зв`язку з переходом повно-
важень щодо управління справами емітента до комісії з припинення. Всі зазна-

чені у цій інформації особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Припинено 
повноваження - Голова правління Вiтько Микола Iванович. Розмiр пакета 
акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0.112. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді - з 18.04.2014. Припинено повноваження - За-
ступник голови правління Сiбагатулiн Араслангалей. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді - з 18.04.2014. Припинено повноваження - Секретар 
правління Кльоцкiна Вiкторiя Вiкторiвна. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi 
належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді - з 18.04.2014. Припинено повноваження - Член правління Титаренко 
Катерина Олександрiвна. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, 
у вiдсотках – 0. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 18.04.2014. 
Призначено - Голова комісії з припинення Вiтько Микола Iванович. Строк, 
на який призначено (обрано) особу – безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння. III. Підпис. 1. Особа, за-
значена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  
2. Найменування посади: Голова правління Вiтько Микола Iванович. 27.04.2017
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР-ЛАН»; 30942423; 
85736, Донецька обл., Волноваський район, селище Ближнє, КОНТОРА 
ТОВ «УКР-ЛАН»; +38062-444-10-61

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 30 квітня 2018 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: ukr-lan-llc.com.ua
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-

торської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 37024556

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«УКР-ЛАН»

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ»

Код за ЄДРПОУ: 00951770 
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронів-

ка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-00-00, 207-00-40
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00951770.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗВКК» (Протокол 
№1 від 26.04.2018р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емі-
тента:

Припинено повноваження. Голова Наглядової ради – Капелюшна Ві-
кторія Борисівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою 
не надано) з 26.04.2018 р. у зв’язку із закінченням строку повноважень та 
на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 
26.04.2018 р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 
0,000062%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові зло-
чини. Перебувала на посаді з 26.04.2017 р. по 26.04.2018 р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Косюк Юрій Ана-
толійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не нада-
но) з 26.04.2018 р. у зв’язку із закінченням строку повноважень та на під-
ставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 26.04.2018 р.). 
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,000006%. Відсутня 
непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на по-
саді з 26.04.2017 р. по 26.04.2018 р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Долгих Олександр 
Віталійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не на-
дано) з 26.04.2018 р. у зв’язку із закінченням строку повноважень та на 
підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 26.04.2018 р.). 
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,000006%. Відсутня 
непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на по-
саді з 26.04.2017 р. по 26.04.2018 р.

Припинено повноваження. Незалежний член Наглядової ради (неза-
лежний директор) – Бащенко Михайло Іванович (згоду на розкриття пас-
портних даних фізичною особою не надано) з 26.04.2018 р. у зв’язку із за-
кінченням строку повноважень та на підставі рішення загальних зборів 
акціонерів (Протокол №1 від 26.04.2018 р.). Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та поса-
дові злочини. Перебувала на посаді з 26.04.2017 р. по 26.04.2018 р.

Припинено повноваження. Незалежний член Наглядової ради (не-
залежний директор) – Гадзало Ярослав Михайлович (згоду на розкриття 
паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.04.2018 р. у зв’язку 
із закінченням строку повноважень та на підставі рішення загальних 
зборів акціонерів (Протокол №1 від 26.04.2018 р.). Часткою в статутно-
му капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за ко-
рисливі та посадові злочини. Перебувала на посаді з 26.04.2017 р. по 
26.04.2018 р.

Обрано. Голова Наглядової ради – Капелюшна Вікторія Борисівна (зго-
ду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
26.04.2018 р. у зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього 
складу Наглядової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів 
(Протокол №1 від 26.04.2018 р.), та рішення засідання Наглядової ради 
(Протокол № 11 від 26.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу – до 
наступних річних загальних зборів товариства. Частка, якою володіє в ста-

тутному капіталі емітента: 0,000062%. Відсутня непогашена судимість за 
корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протя-
гом останніх п'яти років: Фінансовий директор ПАТ «Миронівський хлібо-
продукт», Член Наглядової ради ПАТ «Миронівський завод по виготовлен-
ню круп і комбікормів».

Обрано. Член Наглядової ради – Косюк Юрій Анатолійович (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.04.2018 р. 
у зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього складу Нагля-
дової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол 
№1 від 26.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу – до наступних 
річних загальних зборів товариства. Частка, якою володіє в статутному 
капіталі емітента: 0,000006%. Відсутня непогашена судимість за корисли-
ві та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п'яти років: Президент АТЗТ «Науково-технiчний бiзнес-центр 
харчової промисловостi», Президент ПрАТ «Агрофорт», Президент 
ПрАТ «Зернопродукт МХП», Президент ПрАТ «Дружба народiв Нова», 
Президент ПрАТ «Орiль-Лiдер», Президент ТОВ «НВФ «Урожай», Прези-
дент ПрАТ «Кримська фруктова компанiя», Генеральний директор СТОВ 
«Дружба народiв», Генеральний директор ТОВ «Вiнницька птахофабри-
ка», Генеральний директор ТОВ «Подiльський зернокомплекс», 
ПрАТ «МХП Еко Енерджи», Заступник Глави Адмiнiстрацiї Президента 
України.

Обрано. Член Наглядової ради – Долгих Олександр Віталійович (згоду 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.04.2018 р. 
у зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього складу Наглядо-
вої ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 
від 26.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу – до наступних річних 
загальних зборів товариства. Частка, якою володіє в статутному капіталі 
емітента: 0,000006%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та по-
садові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти 
років: Директор агродепартаменту ПАТ «МХП», Член Наглядової ради ПАТ 
«МЗВКК»;

Обрано. Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) – 
Борзих Олександр Іванович (згоду на розкриття паспортних даних фізич-
ною особою не надано) з 26.04.2018 р. у зв’язку із закінченням строку пов-
новажень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 26.04.2018 р.). Строк, на 
який призначено особу – до наступних річних загальних зборів товариства. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена 
судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: З 23.08.2011 по теперішній час Дирек-
тор Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України, 
Директор Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук 
України. 

Обрано. Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) – 
Ковтун Світлана Іванівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною 
особою не надано) з 26.04.2018 р. у зв’язку із закінченням строку повнова-
жень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення загаль-
них зборів акціонерів (Протокол №1 від 26.04.2018 р.). Строк, на який при-
значено особу – до наступних річних загальних зборів товариства. Часткою 
в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість 
за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа про-
тягом останніх п'яти років: З 2012 року по теперішній час – заступник ди-
ректора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин імені 
М.В.Зубця НААН, Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця 
НААН, заступник директора з наукової роботи.

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

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

Голова правління  Жукотанський Олександр Васильович
27.04.2018р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ»
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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 

Акціонерно-комерційний банк «Львів»
2. Код за ЄДРПОУ 09801546
3. Місцезнаходження 79008 Львів вул. Сербська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 245 64 83 (032) 245 64 83
5. Електронна поштова адреса mykychak@banklviv.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимогглави 2 розділу ІІІ цього Положення Змі-
на складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Спостережною радою 26.04.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Спостереж-

ної ради.
Посадова особа Мальований Костянтин Петрович (паспорт: серія СО 

номер 906816 виданий 26.07.2002 р. Солом'янський РУ ГУ МВСУ у м. Киє-
ві), яка займала посаду Голова Спостережної ради, звільнена.

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: 12 років (останній 

раз переобрана 28.04.2017 року).
Рішення про звільнення прийнято Спостережною радою 26.04.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Спостереж-

ної ради.
Посадова особа Петурсон Маргеір (паспорт: серія А номер 3105662 ви-

даний 19.03.2015 р. PJODSKRA ISLANDS), яка займала посаду Член Спо-
стережної ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 років (останній 

раз переобрана 28.04.2017 року).
Рішення про звільнення прийнято Спостережною радою 26.04.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Спостереж-

ної ради.
Посадова особа Заячук Ірина Ігорівна (паспорт: серія КА номер 000020 

виданий 13.06.1995 р. Галицький РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області), яка 
займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000846%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2585грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12 років (останній 

раз переобрана 28.04.2017 року).
Рішення про звільнення прийнято Спостережною радою 26.04.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Спостереж-

ної ради.
Посадова особа Хома Тарас Михайлович (паспорт: серія КА номер 

063181 виданий 05.12.1995 р. Франківський РВ УМВСУ у Львівській облас-
ті), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років (останній раз 

переобрана 28.04.2017 року).
Рішення про призначення прийнято Спостережною радою  

26.04.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення Спосте-

режної ради (переобрання згідно із чинним законодавством України).
Посадова особа Мальований Костянтин Петрович (паспорт: серія СО 

номер 906816 виданий 26.07.2002 р. Солом'янським РУ ГУ МВСУ у м. Киє-
ві), призначена на посаду Голова Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: на 1 рік.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Прези-

дент ТзОВ «ЛКС».
Акціями емітента не володіє.
Рішення про звільнення прийнято Спостережною радою 26.04.2018 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Спостереж-
ної ради.

Посадова особа Тютько Андрій Богданович (паспорт: серія КВ номер 
177563 виданий 27.07.1999 р. Галицький РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській об-
ласті), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки (останній раз 

переобрана 28.04.2017 року).
Рішення про призначення прийнято Спостережною радою 

26.04.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення Спосте-

режної ради (переобрання згідно із чинним законодавством України).
Посадова особа Петурсон Маргеір (паспорт: серія А номер 3105662 ви-

даний 19.03.2015 р. PJODSKRA ISLANDS), призначена на посаду Член 
Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 1 рік.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова 

ради директорів МП Банк.
Акціями емітента не володіє.
Рішення про призначення прийнято Спостережною радою 

26.04.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення Спосте-

режної ради (переобрання згідно із чинним законодавством України).
Посадова особа Заячук Ірина Ігорівна (паспорт: серія КА номер 000020 

виданий 13.06.1995 р. Галицький РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області), 
призначена на посаду Член Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000846%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2585грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 1 рік.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Гене-

ральний директор ТзОВ «Нью Прогрес Холдінг».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 25 850 простих 

іменних акцій.
Рішення про призначення прийнято Спостережною радою 

26.04.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення Спосте-

режної ради (переобрання згідно із чинним законодавством України).
Посадова особа Хома Тарас Михайлович (паспорт: серія КА номер 

063181 виданий 05.12.1995 р. Франківський РВ УМВСУ у Львівській облас-
ті), призначена на посаду Член Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 1 рік.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Радник 

Голови Правління ПАТ АКБ «Львів».
Акціями емітента не володіє.
Рішення про призначення прийнято Спостережною радою 

26.04.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення Спосте-

режної ради (переобрання згідно із чинним законодавством України).
Посадова особа Тютько Андрій Богданович (паспорт: серія КВ номер 

177563 виданий 27.07.1999 р. Галицький РВ ЛМУ УМВС України у Львів-
ській області), призначена на посаду Член Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 1 рік.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Юрискон-

сульт ПрАТ «Стрийська швейна фабрика «СТРІТЕКС».
Акціями емітента не володіє.

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 Абраамян А. Г.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

(дата) 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ»
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Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів (для опублікування у 
офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ДОНЕ-
ЦЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ 
ЗАВОД", 00174740, 85300 
Донецька область, мiсто 
Покровськ, 
вул. Торгiвельна, 106А, 
050-3665214

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

30.04.2018 

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

detz.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора  - фі-
зичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

АУДИТОРСЬКА ФІРМА В 
ФОРМІ ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "НІКА-АУДИТ", 
24647491

5. Інформація про 
загальні збори (роз-
діл заповнюється у 
випадку, якщо емі-
тент - акціонерне то-
вариство)

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
03.10.2017р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про результати 
фінансово – господарської діяльності Товариства за 
2014-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Генерального директора. 
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність 
за 2014-2016 роки. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Наглядової ради. 
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 
підсумками перевірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014-2016 роки. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту та 
затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 
2014-2016 роки.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку 
(визначення порядку покриття збитків) Товариства 
за 2014 - 2016 роки з урахуванням вимог, передба-
чених законом.
7. Про зміну місцезнаходження Товариства.
8. Про затвердження рішень, прийнятих Наглядо-
вою радою Товариства. 
9. Внесення змін до Статуту Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх 
положень Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства. 
12. Про обрання Наглядової ради Товариства. 
13. Про затвердження умов договорів із членами 
Наглядової ради Товариства, встановлення розміру 
їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цих договорів від імені Товариства. 
14. Про припинення повноважень голови та членів 
Ревізійної комісії Товариства.
15. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
16. Про затвердження умов договорів із членами 
Ревізійної комісії Товариства і визначення особи, 
уповноваженої на їх підписання від імені Товари-
ства. 
17. Про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.
Жодних пропозицiй до порядку денного не 
надходило.
ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РIШЕННЯ:
За першим питанням порядку денного:
1. Обрати Куценко Вячеслава Юрiйовича - головою 
лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства, Долгу 
Оксану Русланiвну та Великанова Сергiя Володими-
ровича - членами лiчильної комiсiї загальних зборiв 
Товариства. Повноваження лiчильної комiсiї

вважати припиненими пiсля розгляду та пiдрахунку 
голосiв з усiх питань порядку денного.
За другим питанням порядку денного:
2. Затвердити звiт Генерального директора про 
результати фiнансово - господарської дiяльностi 
Товариства за 2014 рiк, 2015 рiк, 2016 рiк.
За третiм питанням порядку денного:
3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 
2014 рiк, 2015 рiк, 2016 рiк.
За четвертим питанням порядку денного:
4. Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк, 
2015 рiк, 2016 рiк.
За п'ятим питанням порядку денного:
5. Затвердити рiчнi звiти Товариства за 2014 рiк, 
2015 рiк, за 2016 рiк.
За шостим питанням порядку денного:
6.1. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку Товариства по 
результатам дiяльностi Товариства за 2014 рiк 
розподiл прибутку Товариства за 2014 рiк не 
здiйснювати. Збиток Товариства по результатам 
дiяльностi за 2014 рiк покрити за рахунок 
нерозподiленого прибутку минулих рокiв.
6.2. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку Товариства по 
результатам дiяльностi Товариства за 2015 рiк 
розподiл прибутку Товариства за 2015 рiк не 
здiйснювати. Збиток Товариства по результатам 
дiяльностi за 2015 рiк покрити за рахунок 
нерозподiленого прибутку минулих рокiв.
6.3. Прибуток за результатами дiяльностi Товари-
ства за 2016 рiк у сумi 1 295 000 грн. не розподiляти. 
Рiчнi дивiденди за 2016 рiк не нараховувати та не 
виплачувати. 
За сьомим питанням порядку денного:
7. Змiнити та затвердити наступне 
мiсцезнаходження (адресу) Товариства: Україна, 
85300, Донецька область, мiсто Покровськ, вулиця 
Торгiвельна, будинок 106А. 
За восьмим питанням порядку денного:
8. Затвердити наступнi рiшення, прийнятi Наглядо-
вою радою Товариства за перiод з 01 сiчня 2013 
року по 31 грудня 2016 року:
1) протокол № 88 вiд 28.02.2013 р. про внесення 
змiн до кредитного договору №3.3ДС/17/2010-КЛТ 
вiд 30.04.2010 року;
2) протокол № 90 вiд 23.04.2013 р. про обрання 
голови Наглядової ради;
3) протокол № 92 вiд 14.06.2013 р. про змiну 
зберiгача;
4) протокол № 94 вiд 17.09.2013 р. про внесення 
змiн до кредитного договору №3.3ДС/17/2010-КЛТ 
вiд 30.04.2010 року;
5) протокол № 103 вiд 28.03.2014 р. про переобран-
ня генерального директора.
За дев'ятим питанням порядку денного:
9. Внести змiни та доповнення до Статуту 
Публiчного акцiонерного товариства "ДОНЕЦЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД" шляхом викладення 
його в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю 
Статуту Товариства. Доручити Генеральному 
директору - Макарову Андрiю Володимировичу 
пiдписати щойно затверджену нову редакцiю 
Статуту та забезпечити її державну реєстрацiю у 
встановленому законодавством порядку, в тому 
числi шляхом видачi вiдповiдної довiреностi третiй 
особi.
За десятим питанням порядку денного:
10. Внести змiни та доповнення до наступних 
внутрiшнiх положень Товариства, шляхом викладен-
ня їх в новiй редакцiї: Положення про Загальнi 
збори ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД"; 
Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД"; Положення про 
Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД”
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ЗАВОД"; Положення про Генерального директора 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД", 
Положення про порядок викупу ПУБЛIЧНИМ 
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДОНЕЦЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД" розмiщених ним акцiй 
та порядок вчинення дiй його акцiонерами у випадку 
придбання ними контрольного пакету акцiй, 
Положення про порядок укладання значних 
правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є 
заiнтересованiсть, ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ "ДОНЕЦЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД".
Затвердити зазначенi новi редакцiї внутрiшнiх 
положень Товариства. Доручити Генеральному 
директору - Макарову Андрiю Володимировичу 
пiдписати щойно затвердженi новi редакцiї зазначе-
них внутрiшнiх положень Товариства. 
За одинадцятим питанням порядку денного:
11. Припинити повноваження голови та членiв 
Наглядової ради Товариства: Басов Микола 
Мусiйович - голови Наглядової ради, Шебанова 
Володимира Леонiдовича, Дзюбана Вiталiя 
Серафiмовича, Куринного Валерiя Михайловича, 
Рудика Юрiя Олексiйовича - членiв Наглядової ради. 
За дванадцятим питанням порядку денного:
12. Перелiк кандидатiв, обраних до складу Наглядо-
вої ради Товариства: Карандєєв Станiслав 
Олексiйович, Плотнiкова Iрина Миколаївна, Бiленко 
Антон Олександрович, Куринной Валерiй Михайло-
вич, Гурєєв Максим Костянтинович.
За тринадцятим питанням порядку денного:
13. Затвердити умови договорiв (типову форму 
договору), якi укладатимуться з членами Наглядової 
ради Товариства. Обрати особою, що уповноважу-
ється на пiдписання договорiв з членами Наглядової 
ради Товариства на затверджених умовах, Генераль-
ного директора - Макарова Андрiя Володимировича.
За чотирнадцятим питанням порядку денного 

14. Припинити повноваження голови та членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства: Новiкової Свiтлани 
Iванiвни - голови Ревiзiйної комiсiї, Мамонтової 
Олени Михайлiвни, Ткачової Вiкторiї Вiкторiвни - 
членiв Ревiзiйної комiсiї.
За п'ятнадцятим питанням порядку денного:
15. Перелiк кандидатiв, обраних до складу 
Ревiзiйної комiсiї Товариства: Єрохiна Ольга 
Вiталiївна, Пономарьова Тетяна Леонiдiвна, 
Комар Олександр Петрович.
За шiстнадцятим питанням порядку денного:
16. Затвердити умови договорiв (типову форму 
договору), якi укладатимуться з членами 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрати особою, що 
уповноважується на пiдписання договорiв з 
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства на 
затверджених умовах, Генерального директора 
Товариства - Макарова Андрiя Володимировича.
За сiмнадцятим питанням порядку денного:
17. Попередньо надати згоду на вчинення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПАТ 
"ДЕТЗ" у ходi поточної господарської дiяльностi 
протягом не бiльш як одного року з дати 
прийняття цього рiшення, тобто до 02.10.2018 
року включно: 
характер правочинiв - продаж та/або поставка 
ТМЦ, робiт (послуг), гранична сукупна вартiсть 
правочинiв - 22 000 000,00 грн. 
Уповноважити Наглядову раду Товариства 
здiйснити всi необхiднi дiї щодо узгодження всiх 
умов таких правочинiв вiдповiдно до прийнятого 
Загальними зборами рiшення, а Генерального 
директора або iншу особу уповноважену на це 
довiренiстю, виданою Генеральним директором, 
на укладання та пiдписання таких значних 
правочинiв вiдповiдно до узгоджених Наглядовою 
радою Товариства умов.

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

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
за 2017 рік

емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 
друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента:  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕГІВ-
СЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»; 00443468; 90202, Закарпатська обл., 
місто Берегове, ВУЛИЦЯ СІЛЬВАЯ, будинок 3; +380314143098

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 30 квітня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: meat-beregove.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Емкон-Аудит», 37153128

5. Інформація про загальні збори:
25.04.2017р. були проведені чергові загальні збори товариства.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада то-

вариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходи-
ли. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ Обрання лiчильної комiсiї. Обрання голови та се-
кретаря зборiв. Затвердження порядку проведення загальних зборiв 
акцiонерного товариства. Звiт виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi 
Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
виконавчого органу. Звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. Затверджен-
ня рiчного фiнансового звiту (балансу) Товариства за 2016 р. Визначення 
порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2016 р. Про 
припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товари-
ства. Обрання членiв наглядової ради Товариства. Визначення уповнова-
женої особи на укладання та пiдписання вiд iменi Товариства контрактiв 
(договорiв) з новообраними членами наглядової ради та визначення 
розмiру їх винагороди. Прийняття рiшення про внесення змiн до статуту 
Товариства та затвердження статуту, викладеного в новiй редакцiї. Визна-
чення уповноваженої особи на пiдписання затвердженого черговими за-
гальними зборами статуту товариства, викладеного в новiй редакцiї. Про 
внесення змiн до положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий 

орган. Про внесення змiн до принципiв (кодексу) корпоративного управлiння 
товариства. Про пiдтвердження рiшень органiв управлiння товариства. 
Прийняття рiшення про укладення (затвердження) договорiв (угод, 
контрактiв). 

РIШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х 
осiб: голови комiсiї Непiп Х.I., членiв комiсiї Ридай Н.В., Телев’як Б.П. Об-
рати головою Зборiв – Бiлана Назара Мироновича, а секретарем – Олек-
сюка Андрiана Iвановича. Затвердити порядок роботи Зборiв: для 
доповiдей – до 15 хвилин, а для запитань та вiдповiдей – до 10 хвилин. 
Затвердити звiт виконавчого органу (директора) ПАТ «Берегiвський 
м’ясокомбiнат» про пiдсумки дiяльностi за 2016 рiк. Затвердити звiт на-
глядової ради ПАТ «Берегiвський м’ясокомбiнат» за 2016 рiк. Затвердити 
рiчний фiнансовий звiт (баланс) ПАТ «Берегiвський м’ясокомбiнат» за 
2016 рiк. Затвердити порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв ПАТ 
«Берегiвський м’ясокомбiнат» за 2016 рiк згiдно статей «Доходiв та Ви-
трат». Припинити повноваження наглядової ради Товариства, а саме: 
Прокоси Богдана Сергiйовича, Дутки Iгоря Михайловича, Сороки Наталiї 
Василiвни. Згiдно закону України «Про акцiонернi товариства» в разi ку-
мулятивного голосування, проект питання не викладається. Уповноважи-
ти директора Товариства Штефанюка В.Ф. на пiдписання вiд iменi Това-
риства контрактiв (договорiв) з новообраними членами наглядової ради 
та визначити здiйснення їх дiяльностi на безоплатнiй умовi. Затвердити 
нову редакцiю статуту ПАТ «Берегiвський м’ясокомбiнат» i доручити ди-
ректору Товариства Штефанюку В.Ф. пiдписати його та здiйснити держав-
ну реєстрацiю з урахуванням внесених змiн. Уповноважити директора 
Товариства Штефанюка В.Ф. на пiдписання затвердженого черговими за-
гальними зборами статуту товариства, викладеного в новiй редакцiї За-
твердити внесення змiн до положень про загальнi збори, наглядову раду, 
виконавчий орган шляхом викладення в новiй редакцiї. Затвердити вне-
сення змiн до принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства 
шляхом викладення в новiй редакцiї. Пiдтвердити всi рiшення органiв 
управлiння товариства. Попередньо погодити та схвалити укладення 
договорiв (угод, контрактiв), а саме: кредитнi договори, договори iпотеки, 
договори застави, договори поруки, договори гарантiї, договори дору-
чень, договори про надання фiнансової допомоги, договори поставки 
(купiвлi-продажу), договори вiдступлення права вимоги та договори пере-
ведення боргу.

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "КИЇВЕНЕРГО", 
00131305м. Київ , Печерський, 01001, 
м. Київ, Площа Івана Франка, 5 
(044)207-61-49,

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

30.04.2018

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

http://kyіvenergo.com/uk/aktsіoneram

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю "Макаудитсерівс", 
21994619 ТОВ "Макаудитсервіс" 
(Замай О.О), 21994619 

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)
В звітному періоді було проведено:
І. Позачергові Загальні збори акціонерів
Дата проведення – 25.01.2017
Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах акціонерів 
(порядок денний):
1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства. 
Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів 
Товариства.
2. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів у зв’язку з 
реструктуризацією кредитних зобов’язань з фінансовими установами. 
3. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів з надання 
поруки.
Особа, що ініціювала проведення Загальних зборів акціонерів - Наглядо-
ва рада ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, 
відсутні.
Результати розгляду питань:
Перше питання порядку денного:
1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства 
у наступному складі:
Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна; 
Члени Лічильної комісії:
- Моргун Ігор Миколайович;
- Цвіров Леонід Євгенович;
- Гладун Наталія Олександрівна. 
1.2. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів 
Товариства (додається).
Друге питання порядку денного:
2.1. Надати згоду на вчинення Товариством наступних правочинів: 
надання Товариством поруки (шляхом укладення договорів поруки та/або 
внесення змін до існуючих договорів поруки та/або підтвердження умов 
поруки) з метою забезпечення виконання зобов’язань, в тому числі зі 
сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті:
(а) DTEK ІNVESTMENTS LІMІTED, юридичною особою за законодав-
ством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, що має юридичну 
адресу: 11-12 Cейнт Джеймс Сквеа SW1Y 4LB (надалі – «Боржник 1»), та/
або DTEK TRADІNG SA, компанією, що створена за законодавством 
Швейцарії, реєстраційний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну 
адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалі – «Боржник 2») та/або 
ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 00178353) (надалі – «Боржник 3») та/або ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕР-
ГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942 (надалі – «Борж-
ник 4») (надалі Боржник 1, Боржник 2, Боржник 3, Боржник 4 разом 
«Боржники») (б) DTEK TRADІNG LІMІTED, компанією, що створена за 
законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132, що 
має юридичну адресу: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр 
(надалі – «Гарант 1»), та/або DTEK TRADІNG SA, компанією, що 
створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CH-
660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, 
Женева (надалі – «Гарант 2»), та/або DTEK ІNVESTMENTS LІMІTED, 
компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстрацій-
ний номер 08422516, що має юридичну адресу: 11-12 Cейнт Джеймс 
Сквеа SW1Y 4LB (надалі – «Гарант 3») (Гарант 1, Гарант 2 та Гарант 3 
разом – «Гаранти») та/або (в) ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 34225325), та/або ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМО-
ЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05508186), та/
або ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи

00131305), та/або ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 00130872), та/або ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКИАН-
ТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ 
«ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
37596090), та/або ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 31366910), та/або ПрАТ «ДТЕК 
ПЕМ – ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
00169845), та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 36511938), та/або ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (ідентифі-
каційний код юридичної особи 31018149), та/або ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАД-
ВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353) (надалі 
кожен – «Поручитель», а разом – «Поручителі»), та/або (г) будь-якими 
іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи 
реєстрації, в яких DTEK ENERGY B.V., юридична особа, створена за 
законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має 
юридичну адресу: Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція TB-15-
046/089, 1077XX Амстердам (надалі – «DEBV»), володіє (прямо або 
опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними правами у 
розмірі, що становить більше 50% їх статутного капіталу (за винятком DTEK 
HOLDІNGS LІMІTED, компанії, що створена за законодавством Республіки 
Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, що має юридичну адресу: Темістоклі 
Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «DHL») та DEBV) (надалі – 
«Пов’язані особи») (надалі кожен – «Додатковий Поручитель/Гарант», а 
разом – «Додаткові Поручителі/Гаранти») (щодо всіх компаній, перелічених в 
пунктах з (а) по (г) включно у всіх та будь-яких їх якостях), 
(і) за будь-яким(и):
(a) існуючими кредитним(и) договором(рами) (в тому числі, але не 
виключно, генеральними/рамковими/мастер договором(ами) щодо хеджу-
вання (страхування))(надалі – «Існуючі Кредитні Договори»); 
(б) новим(и) кредитним(и) договором(ами) (в тому числі, але не 
виключно, генеральними/рамковими/мастер договором(ами) щодо хеджу-
вання (страхування)) (надалі – «Нові Кредитні Договори»); та/або 
(в) Існуючими Кредитним(и) Договором(ами) (в тому числі, але не 
виключно, генеральними/рамковими/мастер договором(ами) щодо хеджу-
вання (страхування)), що будуть змінені (далі – «Змінені Кредитні 
Договори»), 
за всіма разом та/або кожним окремим, що укладені та/або плануються 
до укладання між, окрім інших, та або всіма разом, або окремо, 
Beauregarde Holdіng LLP, Газпромбанк, Erste Group Bank AG, VR Global 
Partners, L.P., J.P. Morgan Securіtіes plc, ПАТ ВТБ БАНК, VTB Capіtal plc, 
Сбербанком Росії, ПАТ «Укрсоцбанк», Eastal Holdіngs Lіmіted, Duetsche 
Bank AG, RCB Bank Ltd та/або будь-якими іншими кредиторами та/або 
фінансовими сторонами, в тому числі тими, які придбали/придбають та/
або яким (будуть) відступлені/(будуть) передані права кредиторів та/або 
фінансових сторін (надалі – «Кредитори»), 
на загальну основну суму, що не перевищує 1 700 000 000 (один мільярд 
сімсот мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій 
валюті, в разі щодо кредитів, з процентною ставкою відповідно до умов 
за Новим(и) Кредитним(и) Договором(рами) та/або Зміненим(и) 
Кредитним(и) Договором(ами), яка не повинна перевищувати для ЄВРО: 
EURІBOR + 5%, для доларів США: Lіbor + 5%, та для гривні: UІRD 
(Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб)+5% річних, зі 
строком погашення, передбаченим умовами за Новим(и) Кредитним(и) 
Договором(рами) та/або Зміненим(и) Кредитним(и) Договором(ами), але 
з кінцевою датою погашення не пізніше 30 червня 2023 (надалі – «Гра-
ничні умови фінансування») 
(надалі разом Існуючі Кредитні Договори, Нові Кредитні Договори та 
Змінені Кредитні Договори – «Кредитні Договори»); та/або 
(іі) за угодою про реструктуризацію боргу, в тому числі, але не виключно, 
за Існуючими Кредитними Договорами (Overrіde Agreement), між, окрім 
інших, Кредиторами та Боржниками, що планується до укладання на 
Граничних умовах фінансування (надалі – «Угода про реструктуриза-
цію»); та/або 
(ііі) за договорами поруки, що укладені та/ або можуть бути укладені 
іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями/ Гарантами з 
Кредиторами (всіма разом або кожним окремо); та/або 
(іv) за договорами гарантії, що укладені та/або можуть бути укладені 
Гарантами та/або Додатковими Поручителями/Гарантами з Кредиторами 
(всіма разом або кожним окремо); та/або 
(v) за всіма іншими правочинами та/або документами, які повинні або 
можуть вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, 
випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Кредитним(и) 
Договором(ами) (або будь-яким з них) та/або Угодою про реструктуризацію, 
включаючи, але не обмежуючись, правочинами та/або документами щодо 
рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або зміни умов та/
або новації Існуючих Кредитних Договорів (надалі – «Пов’язані Договори»), 
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з урахуванням того, що розмір зобов’язань Товариства за такою порукою 
може перевищувати 50 (п’ятдесят) відсотків вартості активів Товариства 
за даними річної фінансової звітності Товариства за будь-який (в тому 
числі 2015) рік. 
2.2. Надати згоду на укладання та підписання Товариством (у всіх та 
будь-яких якостях): 
(і) договору(ів) поруки (надалі – «Договори Поруки») щодо надання 
поруки згідно з пунктом 2.1 цього рішення; 
(іі) Нових Кредитних Договорів;
(ііі) Змінених Кредитних Договорів, в тому числі, але не виключно, змін до 
Існуючих Кредитних Договорів (далі – «Зміни»);
(іv) Угоди про реструктуризацію, та
(v) Пов’язаних Договорів 
(всіх разом, декількох або будь-якого), (щодо усіх таких договорів) з, 
окрім інших, Кредиторами (всіма разом, декількома та/або кожним 
окремо) та надати згоду на здійснення Товариством будь-яких операцій, 
передбачених ними.
2.3. Надати згоду на укладання та підписання договорів про внесення 
змін до та/або надання підтвердження існуючих договорів поруки за 
Існуючими Кредитними Договорами (надалі – «Договори про внесення 
змін») з урахуванням пункту 2.1 цього рішення та надати згоду на 
здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами 
про внесення змін; 
2.4. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, які зобов’язують 
Товариство відшкодовувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми 
будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов’язання 
Товариства, згідно з або у зв’язку із укладанням (всіх або будь-якого) 
Кредитного(их) Договору(ів), Угоди про реструктуризацію, Змін, 
Пов’язаних Договорів, Договорів про внесення змін, Договорів Поруки, 
шляхом вчинення/укладання/підписання/надання/видачі будь-яких 
правочинів та/або договорів та/або інших документів (незалежно від 
строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, але з 
урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства), свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень 
і інших документів, включаючи Договори Поруки, у якому можуть 
міститися такі зобов’язання (надалі – «Транзакційні документи») (за 
винятком правочинів, договорів, документів тощо, що встановлюють 
обов’язок Товариства забезпечити відшкодування будь-яких збитків, 
витрат та/або інших сум будь-якого характеру та виду щодо, за або у 
зв’язку з зобов'язаннями DEBV та/або DHL згідно з правочинами, 
зазначеними в пунктах 2.1.-2.3. цього протоколу). 
2.5. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/
або підписання Товариством Кредитного(их) договору(ів), Угоди про 
реструктуризацію, Договору(ів) Поруки, Змін, Пов’язаних Договорів та/
або Договорів про внесення змін та/або інших Транзакційних документів 
(надалі всі разом – «Документи») відповідно до пунктів 2.2 – 2.4 цього 
рішення здійснюється на наступних умовах:
1) Виконавчий орган Товариства або особа, що тимчасово виконує його 
обов’язки, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства або 
особою, яка тимчасово виконує його обов’язки, на підставі довіреності, 
без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів або 
Наглядової ради Товариства остаточно на свій розсуд визначає та 
погоджує умови Документів, за умови, що стосовно правочинів, до яких 
застосовуються Граничні умови фінансування, ці остаточні умови не 
виходять за межі таких Граничних умов фінансування; 
2) укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у 
тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладен-
ня у новій редакції), які змінюють будь-які істотні умови Документів (всіх 
або будь-якого) здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства 
без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів 
Товариства, якщо такі зміни умов не пов’язані із збільшенням/подовжен-
ням Граничних умов фінансування (стосовно правочинів, до яких 
застосовуються Граничні умови фінансування) або ж, якщо для укладен-
ня вказаних додаткових угод / договорів не є необхідною згода/погоджен-
ня/затвердження Загальних зборів Товариства відповідно до статуту 
Товариства та/або законодавства. 
2.6. Надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства, 
особі, що тимчасово виконує його обов’язки, з правом делегування таких 
повноважень Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасо-
во виконує його обов'язки, іншим особам на підставі довіреності (без 
необхідності погодження видачі такої довіреності Наглядовою радою), 
вести переговори, остаточно погоджувати всі умови та підписувати від 
імені Товариства Документи, а також всі інші свідоцтва, розпорядження, 
довідки, сертифікати, повідомлення та інші документи, які повинні 
укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством 
згідно або у зв'язку з укладанням Документів (всіх або будь-якого), 
внесенням змін до Існуючих Кредитних Договорів з урахуванням 
обмежень, встановлених пунктом 2.5 цього рішення. 
Третє питання порядку денного: РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.
ІІ. Річні Загальні збори акціонерів

Дата проведення - 24.04.2017
Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах акціонерів 
(порядок денний):
1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. 
Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів 
Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства 
за 2016 рік. 
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи 
Товариства у 2016 році. Нарахування та виплата частини прибутку 
(дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. 
7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів. 
8. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість.
9.Схвалення вчинених Товариством правочинів.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Особа, що ініціювала проведення Загальних зборів акціонерів - 
Наглядова рада ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, 
відсутні.
ІІІ. Позачергові Загальні збори акціонерів
Дата проведення – 13.11.2017
Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах акціонерів 
(порядок денний):
1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів ПАТ 
«КИЇВЕНЕРГО». Затвердження регламенту роботи позачергових 
Загальних зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
2. Про схвалення вчиненого ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» правочину.
3. Про прийняття рішення щодо реорганізації ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», 
шляхом виділу з нього нового акціонерного товариства.
4. Про порядок і умови виділу. 
5. Про створення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із зазначенням: запланованого 
розміру його статутного капіталу; кількості, типу, номінальної 
вартості акцій, що планується випустити.
6. Про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНІЯ».
Особа, що ініціювала проведення Загальних зборів акціонерів - 
Наглядова рада ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, 
відсутні.
Результати розгляду питань:
Перше питання порядку денного:
1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів 
Товариства у наступному складі:
Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна; 
Члени Лічильної комісії:
- Кірсанова Ольга Михайлівна;
- Федорова Надія Володимирівна;
- Черкас Костянтин Геннадійович.
1.2. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів 
Товариства (додається).
Друге питання порядку денного:
2.1. Схвалити договір поруки, укладений ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 
22 серпня 2017 року (додається), та дії представника ПАТ 
«КИЇВЕНЕРГО» щодо його укладання та підписання.
Третє питання порядку денного: 
3.1. На виконання пункту 13 Розділу XVІІ «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо 
обов’язку вертикально інтегрованого суб’єкту господарювання (ПАТ 
«КИЇВЕНЕРГО») вжити заходи для відокремлення оператора системи 
розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії 
шляхом створення відповідних суб’єктів господарювання, прийняти 
рішення про реорганізацію ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», шляхом виділу з 
нього нового акціонерного товариства - оператора системи 
розподілу, а саме: 
3.1.1. Повне найменування:
• українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; 
• російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДТЭК 
КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»;
• англійською мовою -DTEK KYІVS’KІ ELEKTROMEREZHІ PRІVATE 
JOІNT-STOCK COMPANY.
3.1.2. Скорочене найменування:
• українською мовою - ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
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• російською мовою - ЧАО «ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»;
• англійською мовою - DTEK KYІVS’KІ ELEKTROMEREZHІ PrJSC.
3.1.3. Місцезнаходження: 04655, місто Київ, вулиця Новокостянтинівська, 
будинок 20.
3.2. Виділити з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИЇВЕНЕРГО» ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» частину майна, прав та 
обов’язків, згідно з розподільним балансом, який в подальшому має 
бути схвалений Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» та затверджений Загальними зборами 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО». 
3.3. Встановити, що реорганізація (виділ) буде здійснюватися з 
розміщенням акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» виключно серед акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО», та зі 
збереженням співвідношення між акціонерами у статутному капіталі 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО», а тому 
відповідно з пунктом 9 розділу XVІІ «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про акціонерні товариства» положення 
статей 68, 69, 82 та пунктів 2 і 3 частини шостої статті 83 Закону 
України «Про акціонерні товариства» не застосовуються.
Четверте питання порядку денного:
4.1. Виділ із ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИЇВЕНЕРГО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК 
КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» провести відповідно до чинного 
законодавства України, зокрема вимог Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку. 
4.2. Доручити Виконавчому органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» розробити проект плану виділу, 
пояснення до умов плану виділу та розподільний баланс.
4.3. Доручити Наглядовій раді ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»:
4.3.1. затвердити проект плану виділу, пояснення до умов плану 
виділу; 
4.3.2. схвалити розподільний баланс;
4.3.3. винести проект плану виділу та розподільний баланс на 
розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»
П'яте питання порядку денного:
5.1. Створити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК 
КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», статутний капітал якого становитиме 
21 672 856 (двадцять один мільйон шістсот сімдесят дві тисячі 
вісімсот п’ятдесят шість) гривень. Статутний капітал буде поділено 
на 108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістдесят чотири тисячі 
двісті вісімдесят) простих іменних акцій, номінальною вартістю 
0,20 гривень (нуль гривень 20 копійок) кожна акція. Кількість 
привілейованих акцій - 0 (нуль). 
5.2. Встановити, що остаточний розмір статутного капіталу 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» буде визначений після затвердження Загальними 
зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИЇВЕНЕРГО» розподільного балансу.
5.3. Встановити, що назва та місцезнаходження приватного 
акціонерного товариства, що створюється в результаті виділу, а 
саме: «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», місцезнаходження: 
04655, м. Київ, вулиця Новокостянтинівська, будинок 20, є 
попередніми, остаточні назва та місцезнаходження буде визначено 
Загальними зборами акціонерів вказаного акціонерного товариства.
5.4. Уповноважити Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» вчинити всі необхідні дії щодо 
скликання та проведення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
Шосте питання порядку денного:
6.1. На виконання пункту 13 Розділу XVІІ «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо 
обов’язку вертикально інтегрованого суб’єкту господарювання (ПАТ 
«КИЇВЕНЕРГО») вжити заходи для відокремлення оператора системи 
розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії 
шляхом створення відповідних суб’єктів господарювання, прийняти 
рішення про створення з 09.01.2018 товариства з обмеженою 
відповідальністю, яке буде виконувати функції електропостачальника 
відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».
6.2. Визначити наступні характеристики зазначеного товариства з 
обмеженою відповідальністю:
6.2.1. Повне найменування:
• українською мовою - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНІЯ»;
• російською мовою - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КИЕВСКАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ»;

• англійською мовою - KYІVSKA ENERGOPOSTACHALNA KOMPANІYA 
LІMІTED LІABІLІTY COMPANY.
6.2.2. Скорочене найменування:
• українською мовою - ТОВ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНІЯ»;
• російською мовою - ООО «КИЕВСКАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ»;
• англійською мовою - KYІVSKA ENERGOPOSTACHALNA KOMPANІYA 
LLC.
6.2.3. Місцезнаходження: 01050, Україна, м. Київ, вул. Мельникова, 
31.
6.2.4. Розмір статутного капіталу – 100 000 грн., 100% статутного 
капіталу буде сформовано за рахунок внеску ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
6.2.5. Основними видами діяльності ТОВ «КИЇВСЬКА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» визначити:
• КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією (основний);
• КВЕД 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;
• КВЕД 85.32 Професійно-технічна освіта.
6.3. Встановити, що назва та місцезнаходження товариства з 
обмеженою відповідальністю, що створюється, а саме: «КИЇВСЬКА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», місцезнаходження: 01050, 
Україна, м. Київ, вул. Мельникова, 31, є попередніми, остаточні назва 
та місцезнаходження буде визначено Установчими Загальними 
зборами Засновників вказаного товариства з обмеженою 
відповідальністю.
6.4. Уповноважити Генерального директора ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» або 
особу, яка виконує його обов’язки та повноваження, самостійно або 
шляхом видачі відповідних довіреностей іншим особам вчиняти будь-
які дії, у тому числі, але не виключно, укладати, підписувати, 
вчиняти, видавати будь-які документи та правочини, у тому числі, 
довіреності, договори, угоди, заяви тощо, що необхідні для реалізації 
рішень, зазначених в п.п. 6.1-6.3 цього протоколу.
ІV. Позачергові Загальні збори акціонерів 
Дата проведення – 22.12.2017
Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах акціонерів 
(порядок денний):
1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів ПАТ 
«КИЇВЕНЕРГО». Затвердження регламенту роботи позачергових 
Загальних зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
2. Про затвердження розподільного балансу.
3. Про затвердження плану виділу.
4. Про випуск акцій з метою конвертації акцій ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» в 
таку саму кількість акцій ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» меншої номінальної 
вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій ПАТ 
«КИЇВЕНЕРГО» в таку саму кількість акцій ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
5. Про відкликання та дострокове припинення повноважень 
Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
6. Про ліквідацію Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
7. Про внесення змін до статуту ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», шляхом 
викладення його в новій редакції.
8. Про визначення уповноваженого органу, якому надаються 
повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) 
акцій.
Особа, що ініціювала проведення Загальних зборів акціонерів - 
Наглядова рада ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, 
відсутні.
Результати розгляду питань:
Перше питання порядку денного:
1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів ПАТ 
«КИЇВЕНЕРГО» у наступному складі:
Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна; 
Члени Лічильної комісії:
- Кірсанова Ольга Михайлівна;
- Федорова Надія Володимирівна;
- Черкас Костянтин Геннадійович.
1.2. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (додається).
Друге питання порядку денного:
2.1. Затвердити розподільний баланс між ПУБЛІЧНИМ 
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВЕНЕРГО» (далі - ПАТ 
«КИЇВЕНЕРГО») та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ») станом на 30.09.2017 (додається).
2.2. Уповноважити та доручити Генеральному директору ПАТ 
«КИЇВЕНЕРГО», Виконавчому директору ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», 
Директору дирекції з правового забезпечення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», 
Директору дирекції з фінансів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та Головному 
бухгалтеру ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» підписати зазначений в п.2.1 цього 
рішення розподільний баланс.
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2.3. Встановити, що згідно з частиною 13 розділу XVІІІ «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної 
енергії» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» є 
правонаступником ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» в частині прав та 
обов’язків:
- пов’язаних із провадженням діяльності з постачання електричної 
енергії за регульованим тарифом та із провадженням діяльності з 
передачі електричної енергії місцевими (локальними) 
електромережами за договорами на постачання електричної енергії 
та про користування електричною енергією;
- за укладеними договорами про приєднання до електричних 
мереж;
- за укладеними договорами спільного використання технологічних 
електричних мереж;
- за договорами, укладеними з державним підприємством, що 
провадить діяльність з оптового постачання електричної енергії, 
судовими рішеннями, прийнятими у справах щодо цього 
підприємства;
- за кредитними договорами, договорами застави, поруки, 
обумовленими провадженням діяльності з постачання електричної 
енергії за регульованим тарифом та провадженням діяльності з 
передачі електричної енергії місцевими (локальними) 
електромережами;
- за зобов’язаннями, пов’язаними з купівлею-продажем, ремонтом, 
будівництвом та іншими операціями з майном, яке забезпечує 
діяльність оператора системи розподілу.
2.4. Визначити, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» буде 
здійснювати діяльність, набувати та реалізовувати права, набувати, 
виконувати та припиняти обов’язки (зобов’язання) виключно після 
отримання відповідних ліцензій для провадження господарської 
діяльності з постачання електричної енергії, провадження 
господарської діяльності з розподілу електричної енергії (або 
господарської діяльності з урахуванням змін назви господарської 
діяльності у порядку її ліцензування станом на дату отримання 
відповідних ліцензій) та затвердження відповідних тарифів для 
провадження такої господарської діяльності, і набуття ними 
чинності. 
2.5. Встановити, що до моменту отримання ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» відповідних ліцензій та затвердження для нього 
відповідних тарифів діяльність, права та обов’язки (зобов’язання) у 
правовідносинах, визначених у п.2.3 цього рішення, здійснюватиме 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», але в будь-якому разі не пізніше ніж до 
11.12.2018 (з огляду на вимоги абзацу 14 частини 13 розділу XVІІІ 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок 
електричної енергії»). 
2.6. Встановити, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» є 
правонаступником ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» також в частині прав та 
обов’язків (зобов’язань) у цивільних та господарських 
правовідносинах з розподілу електричної енергії та постачання 
електричної енергії відповідно до Закону «Про ринок електричної 
енергії», які виникли або були набуті у період між датою, на яку 
складено розподільний баланс ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», та датою 
фактичної передачі прав та обов’язків (зобов’язань) за актами 
приймання-передачі майна, майнових і немайнових прав та 
обов’язків (зобов’язань). 
2.7. Доручити Виконавчому органу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», з 
урахуванням рішень, визначених в п.п. 2.1 - 2.6 цього рішення, 
підписати від імені ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» з ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» відповідні акти приймання-передачі майна, 
майнових і немайнових прав та обов’язків (зобов’язань), визначених 
у пунктах 2.3 та 2.6 цього рішення. 
2.8. Доручити Виконавчому органу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» забезпечити 
повноту та правдивість, послідовність та безперервність 
відображення господарських операцій та подій, які були здійснені та 
мали місце в період між датою, на яку складено розподільний 
баланс, вказаний у пункті 2.1 цього рішення, та датою фактичної 
передачі прав та обов’язків (зобов’язань) у первинних документах, 
регістрах бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших 
документах, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, 
ведення яких передбачено законодавством України, а також скласти 
фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства 
станом на дату фактичної передачі прав та обов’язків 
(зобов’язань) з урахуванням змін, що відбулися у період між датою, 
на яку складено розподільний баланс, вказаний у пункті 2.1 цього 
рішення, та датою фактичної передачі прав та обов’язків 
(зобов’язань), та надати її на затвердження Загальних зборів 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». 
2.9. Доручити Наглядовій раді ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» забезпечити 
скликання, організацію та проведення Загальних зборів ПАТ 
«КИЇВЕНЕРГО» щодо затвердження фінансової звітності, вказаної у 
п. 2.8 цього рішення.

2.10. Доручити Виконавчому органу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» підписати всі 
документи та вчинити правочини, які є необхідними для виконання та 
забезпечення виконання рішень, визначених у п.п. 2.1-2.9 цього 
рішення, зокрема, але не виключно, щодо визначення порядку 
здійснення реорганізації ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» шляхом виділу 
(виділення) та порядку передачі майна, майнових і немайнових прав та 
обов’язків (зобов’язань), визначених у пунктах 2.1 та 2.6 цього рішення.
Третє питання порядку денного: 
3.1. Затвердити план виділу (додається).
Четверте питання порядку денного:
4.1. Прийняти рішення про випуск акцій з метою конвертації 108 364 280 
простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИЇВЕНЕРГО» номінальною вартістю 25 коп. кожна акція в таку саму 
кількість акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИЇВЕНЕРГО» номінальною вартістю 0,05 гривень (нуль гривень 
05 копійок) кожна акція.
4.2. Прийняти рішення про випуск акцій з метою конвертації 108 364 280 
простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИЇВЕНЕРГО» номінальною вартістю 25 коп. кожна акція в таку саму 
кількість акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК 
КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» номінальною вартістю 0,20 гривень (нуль 
гривень 20 копійок) кожна акція.
4.3. Розподілити статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «КИЇВЕНЕРГО» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» наступним чином:
4.3.1. статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИЇВЕНЕРГО» становить 5 418 214 (п’ять мільйонів чотириста 
вісімнадцять тисяч двісті чотирнадцять) гривень 00 копійок, поділений 
на 108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістдесят чотири тисячі 
двісті вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 
гривень (нуль гривень 05 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих 
акцій - 0 (нуль);
4.3.2. статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» становить 
21 672 856 (двадцять один мільйон шістсот сімдесят дві тисячі 
вісімсот п’ятдесят шість) гривень 00 копійок, поділений на 
108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістдесят чотири тисячі двісті 
вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,20 гривень 
(нуль гривень 20 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих 
акцій - 0 (нуль).
П'яте питання порядку денного:
5.1. Відкликати та припинити повноваження членів діючого складу 
Ревізійної комісії Товариства, а саме: 
- Волкову Вікторію Миколаївну;
- Салоїд Олену Олександрівну.
Шосте питання порядку денного:
6.1. Ліквідувати Ревізійну комісію ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
Сьоме питання порядку денного:
7.1. У зв’язку з реорганізацією (виділом), внести зміни до статуту 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО», шляхом 
викладення його в новій редакції (додається).
7.2. Уповноважити голову та секретаря цих Загальних зборів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» підписати 
статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» в 
новій редакції. 
7.3. Уповноважити Генерального директора ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» або особу, яка 
виконуватиме обов’язки Генерального директора ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО», самостійно або 
доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним 
законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації 
Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» в 
новій редакції.
Восьме питання порядку денного:
8.1. Уповноважити Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» затвердити результати розміщення 
(обміну) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК 
КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітного періоду (2017рік) рішення про виплату 
дивідендів не приймалось. 
За результатами попереднього періоду (2016 рік) Загальними 
зборами акціонерів Товариства 24.04.2017 було прийнято рішення 
про спрямування частини чистого прибутку, отриманого за 
підсумками роботи Товариства за 2016 рік, у розмірі 2 167 285,60 грн. 
на виплату дивідендів. Рішенням Наглядової ради Товариства від 
06.06.2017 визначено 21 червня 2017 року датою складення переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів за підсумками роботи 
Товариства у 2016 році. 
Сума виплачених у звітному періоді дивідендів - 174 299 330 грн.
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

Публічне акціонерне товариство 
Акціонерно-комерційний банк "Львів", 
09801546, вул. Сербська, 1, м. Львів, 
Галицький, Львiвська область, 79008, 
Україна, (032) 245 64 83

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

27.04.2018

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

http://www.banklviv.com

4. Найменування, ідентифікацій-
ний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фінансо-
вої звітності.

Товариство з обмеженою відпові-
дальність "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА", 
30373906

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.04.2017 року. Кворум 
зборів: 99,9305% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Секретаря зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради 
ПАТ АКБ «Львів» за 2016 рік. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ АКБ 
«Львів» за 2016 рік. 
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ 
АКБ «Львів» за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду аудиторського висновку 
про повноту та достовірність річної звітності ПАТ АКБ «Львів» за 2016 рік.
7. Про затвердження річного звіту ПАТ АКБ »Львів» за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків ПАТ АКБ «Львів».
9. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради 
ПАТ АКБ «Львів».
10. Обрання Членів Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів», затвердження 
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та 
Членами Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів», встановлення розміру їх 
винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання цивільно-
правових договорів з Головою та Членами Спостережної ради ПАТ АКБ 
«Львів».
11. Затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду.
12. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного 
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок 
додаткових внесків.
13. Про приватне розміщення акцій.
14. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено 
розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщен-
ня.
15. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються 
повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення 
укладення договорів з першими власниками (в разі дострокового 
досягнення запланованого рівня обсягу укладення договорів з першими 
власниками та повної оплати акцій).
16. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються 
повноваження щодо затвердження результатів приватного розміщення 
акцій.
17. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються 
повноваження щодо прийняття рішення про відмову від розміщення 
акцій.
18. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються 
повноваження щодо повернення внесків, унесених в оплату за акції, у 
разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів 
приватного розміщення акцій, або у разі невнесення (не затвердження) у 
встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із 
збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням 
результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову 
від розміщення акцій.
19. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються 
повноваження щодо письмового повідомлення кожного акціонера, який 
має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товари-
ством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування 
повідомлення про це в офіційному друкованому органі. 
20. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження 
отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від

використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно 
яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено 
умовами приватного розміщення акцій).
21. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження 
проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переваж-
ного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про 
розміщення.
22. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження 
проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій.
23. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження 
проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, 
які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм 
акцій.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
посадові особи органів управління банку
Особа, що ініціювала проведення ЧЕРГОВИХ загальних зборів: посадові 
особи органів управління банку 
Результати розгляду питань порядку денного: 
100 % присутніх акціонерів голосували "ЗА" по питаннях 1-9, 11, 13-23 
порядку денного.
100 % присутніх акціонерів голосували "ПРОТИ" по питанню 12 порядку 
денного.
По питанню 10 порядку денного усі присутні акціонери голосували 
бюлетнем для кумулятивного голосування. За результатами кумулятив-
ного голосування було віддано 2 676 235 923 голосів "ЗА" кожному члену 
Спостережної ради.
Прийняті рішення: 
1. Обрати лічильну комісію у складі: Матіяш Уляни Євгенівни, Мельник 
Лідії Петрівни.
2. Обрати секретарем зборів Величко Уляну Миколаївну.
3. Затвердити Звіт Спостережної Ради ПАТ АКБ «Львів» за 2016 рік.
4. Затвердити Звіт Правління ПАТ АКБ «Львів» за 2016 рік.
5. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ АКБ «Львів» за 2016 рік.
6. Затвердити аудиторський висновок аудиторської фірми про повноту та 
достовірність річної звітності ПАТ АКБ «Львів» за 2016 рік.
7. Затвердити річний звіт ПАТ АКБ «Львів» за 2016 рік.
8. 
1. Отриманий ПАТ АКБ «Львів» у 2016 році чистий збиток в сумі  
3 960 531,33 грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.
2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття.
9.
1. Припинити з 28.04.2017 р. повноваження Cпостережної ради ПАТ АКБ 
«Львів» у складі:
Мальований Костянтин Петрович - Голова Спостережної ради
Маргеір Петурсон - член Спостережної ради
Хома Тарас Михайлович - член Спостережної ради
Заячук Ірина Ігорівна- член Спостережної ради
Тютько Андрій Богданович - член Спостережної ради
2. Рішення вступає в силу з моменту його прийняття.
10.
1. Обрати з 28.04.2017 р. до складу Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів»:
Мальований Костянтин Петрович - Голова Спостережної ради
Маргеір Петурсон - член Спостережної ради
Хома Тарас Михайлович - член Спостережної ради
Заячук Ірина Ігорівна - член Спостережної ради
Тютько Андрій Богданович - член Спостережної ради
2. Повноваження, що визначені Статутом ПАТ АКБ «Львів» і Положенням 
про Спостережну раду Банку, та надаються членам Спостережної ради 
набувають чинності з моменту його прийняття.
3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з 
Головою та Членами Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів».
4. Надати Голові Правління ПАТ АКБ «Львів» повноваження на підписан-
ня цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з Головою та 
Членами Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів».
11. Затвердити нову редакцію Положення про Спостережну раду.
12. 
1. Не приймати рішення про збільшення розміру статутного капіталу 
Банку на 22 050 000 (Двадцять два мільйони п’ятсот тисяч) грн. 00 коп. 
шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків.
2. Запропонувати акціонерам та пов’язаним із ними особам збільшити 
основний капітал Банку шляхом надання фінансової допомоги в сумі не 
менше 22 050 000 (Двадцять два мільйони п’ятсот тисяч) грн. 00 коп. в 
термін до 11 липня 2017 року.
13. Не затверджувати рішення про приватне розміщення акцій.
14. Не затверджувати перелік інвесторів у складі існуючих акціонерів ПАТ 
АКБ «Львів», які є такими станом на 28.04.2017 року.
15. Не визначати уповноваженого органу Банку.
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16. Не визначати уповноваженого органу Банку.
17. Не визначати уповноваженого органу Банку.
18. Не визначати уповноваженого органу Банку.
19. Не визначати уповноваженого органу Банку.
20. Не визначати уповноважену особу Банку.
21. Не визначати уповноважену особу Банку.
22. Не визначати уповноважену особу Банку.
23. Не визначати уповноважену особу Банку.
Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулися.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 30.08.2017 року. 
Кворум зборів: 90,1235% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Секретаря зборів.
3. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розмі-
щення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додатко-
вих внесків.
4. Про приватне розміщення акцій.
5. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розмі-
щення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
6. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повно-
важення щодо прийняття рішення про дострокове закінчення укладення 
договорів з першими власниками (в разі дострокового досягнення запла-
нованого рівня обсягу укладення договорів з першими власниками та по-
вної оплати акцій).
7. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повно-
важення щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій.
8. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повно-
важення щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
9. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повно-
важення щодо повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не 
затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватно-
го розміщення акцій, або у разі невнесення (не затвердження) у встанов-
лені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням 
статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів 
розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщен-
ня акцій.
10 Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повно-
важення щодо письмового повідомлення кожного акціонера, який має пе-
реважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством ак-
цій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення 
про це в офіційному друкованому органі. 
11. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження 
отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від вико-
ристання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких при-
йняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами при-
ватного розміщення акцій).
12. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження 
проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переваж-
ного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про роз-
міщення.
13. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження 
проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій.
14. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження 
проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які 
реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: по-
садові особи органів управління банку
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: по-
садові особи органів управління банку 
Результати розгляду питань порядку денного: 
100 % присутніх акціонерів голосували "ЗА" по питаннях 1-10, 12-13 по-
рядку денного.
100 % присутніх акціонерів голосували "ПРОТИ" по питаннях 11,14 поряд-
ку денного.
Прийняті рішення: 
1. Обрати лічильну комісію у складі: Мельник Лідії Петрівни та Іщів Наталії 
Петрівни.
2. Обрати секретарем зборів Величко Уляну Миколаївну.
3. Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 33 500 000 (Тридцять 
три мільйони п’ятсот тисяч) гривень 00 копійок шляхом приватного розмі-
щення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додатко-
вих внесків.
4. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій.
5. Затвердити перелік інвесторів у складі існуючих акціонерів ПАТ АКБ 
«Львів», які є такими станом на 30.08.2017 року.
6. Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом, якому на-
даються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення 
укладення договорів з першими власниками (у разі дострокового досягнення 
запланованого рівня обсягу укладення договорів з першими власниками та по-
вної оплати акцій).

7. Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом, якому нада-
ються повноваження щодо затвердження результатів укладення договорів з 
першими власниками, результатів приватного розміщення акцій та звіту про 
результати приватного розміщення акцій.
8. Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом, якому нада-
ються повноваження щодо прийняття рішення про відмову від розміщення 
акцій.
9. Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом, якому нада-
ються повноваження щодо повернення внесків, унесених в оплату за акції, у 
разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів при-
ватного розміщення акцій, або у разі невнесення (не затвердження) у вста-
новлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням 
статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів роз-
міщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення ак-
цій.
10. Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом, якому на-
даються повноваження щодо письмового повідомлення кожного акціонера, 
який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товари-
ством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідо-
млення про це в офіційному друкованому органі.
11. Рішення не прийнято.
12. Визначити Голову Правління уповноваженою особою та надати повнова-
ження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-
важного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про роз-
міщення.
13. Визначити Голову Правління уповноваженою особою та надати повнова-
ження проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій.
14. Рішення не прийнято.
Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулися.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 24.11.2017 року. 
Кворум зборів: 99,9354% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Секретаря зборів.
3. Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ АКБ «Львів».
4. Про дострокове припинення повноважень Членів Спостережної ради 
ПАТ АКБ «Львів».
5. Обрання Членів Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів», затвердження 
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Чле-
нами Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів», встановлення розміру їх вина-
городи, обрання осіб, які уповноважуються на підписання цивільно-
правових договорів з Головою та Членами Спостережної ради ПАТ АКБ 
«Львів».
6. Затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду ПАТ 
АКБ «Львів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: по-
садові особи органів управління банку
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: по-
садові особи органів управління банку 
Результати розгляду питань порядку денного: 
100 % присутніх акціонерів голосували "ЗА" по питаннях 1-3, 6 порядку 
денного.
100 % присутніх акціонерів голосували "ПРОТИ" по питанню 4 порядку 
денного.
100 % присутніх акціонерів не брали участі у голосуванні по питанню 5 
порядку денного.
Прийняті рішення: 
1. Обрати лічильну комісію у складі: Мельник Лідії Петрівни та Іщів Наталії 
Петрівни.
2. Обрати секретарем зборів Величко Уляну Миколаївну.
3. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ АКБ «Львів».
4. Не приймати рішення про припинення повноважень членів Cпостережної 
ради ПАТ АКБ «Львів».
5. Не приймати рішення про обрання членів Спостережної ради ПАТ АКБ 
«Львів», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів», вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на 
підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членами Спосте-
режної ради ПАТ АКБ «Львів».
6. Затвердити нову редакцію Положення про Спостережну раду.
Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулися.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 29.12.2017 року. 
Кворум зборів: 0,0019% до загальної кількості голосів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
посадові особи органів управління банку
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
посадові особи органів управління банку 
Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори не відбулися 
у зв'язку з відсутністю кворуму для проведення Загальних зборів.
6. Інформація про дивіденди за результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

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

дичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емі-
тента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕЙД АВАНГАРД 
АГРО», 00952806, - р-н 03115 м.Київ проспект Перемоги, 121 В, 
0627443669

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: vekz.pat.ua

4. Найменування, код за єДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б.  
аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕМКОН-АУДИТ», 37153128

5. Інформація про загальні збори: 
28.04.2017 проведено річні загальні збори. Мiсце проведення 

зборiв: м. Київ, вул. Проспект Перемоги, 121-В, кiмната № 5. Дата про-
ведення зборiв: 28 квiтня 2017 року Час проведення реєстрацiї: з 15:00 
до 15:45 години Час проведення Зборiв: початок - 16:00 год., закiнчення 
17:30 год. Збори вiдкрив член Наглядової ради Публiчного акцiонерного 
товариства «ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ» (далi-
Товариство) Стасевич Степан Ярославович, та повiдомив, що 
акцiонери Товариства своєчасно були повiдомленi про проведення За-
гальних зборiв, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, а 
саме: персонально листами та друкуванням повiдомлення про призна-
чення Загальних зборiв на 28 квiтня 2017 року в офiцiйному виданнi - 
«Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 
№60 вiд 29.03.2017. Результати реєстрацiї акцiонерiв для участi у збо-
рах надано головi реєстрацiйної комiсiї Петренку Валентину 
Вiталiйовичу. Товариством здiйснено випуск таких цiнних паперiв: акцiї 
простi iменнi в бездокументарнiй формi; свiдоцтво про реєстрацiю ви-
пуску № 175/1/21013 вiд 12.11.2013р., видане ДКЦПФР; номiнальна 
вартiсть акцiї 0,25 грн.; кiлькiсть акцiй 303 535 237 шт.; загальна 
номiнальна вартiсть акцiй 75 890 984,25 грн. Дата складення перелiку 
акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах - 24.04.2017р. 
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають 
право на участь у загальних зборах - 1 966, у тому числi: 7 - юридичних 
осiб та 1 959 - фiзичних осiб, яким належать 303 535 237 штук простих 
iменних акцiй Товариства. Зареєструвався та бере участь в загальних 
зборах 1 акцiонер компанiя «АВАНГАРДКО IНВЕСТМЕНТС ПАБЛIК 
ЛIМIТЕД» [AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED] - юридич-
на особа, що створена та iснує за законодавством Республiки Кiпр, 
реєстрацiйний номер - НЕ210868, мiсцезнаходження якої: Зiнас Кан-
тер, 16-18, Агiя Трiада, а/с 3035, Лiмасол, Республiка Кiпр [Zinas 
Kanther, 16-18, Agia Triada, P.C. 3035, Limassol, Cyprus] (надалi - 
«AVANGARDCO IPL»), яка є власником 301 479 545 (триста один 
мiльйон чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосую-
чих акцiй (голосiв), що становить 99,3133% вiд загальної кiлькостi голо-
суючих акцiй Товариства. Кворум загальних зборiв складає 99,3133% 
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Вiдповiдно до ст. 41 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» загальнi збори визнаються по-
вноважними. До вiдома акцiонерiв було доведено, що Наглядовою ра-
дою (Протокол №1 вiд 16 березня 2017 року, було прийняте рiшення, 
про надання Реєстрацiйнiй комiсiї повноваження - здiйснювати 
пiдрахунок голосiв до обрання Лiчильної комiсiї на Загальних зборах. 
Питання 1. Обрання робочих органiв чергових загальних зборiв 
акцiонерiв: голови, секретаря та лiчильної комiсiї. Голосували бюлете-
нями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 
301479545 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 301479545 голосiв 100 % 
Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утримались» 0 голосiв 0 % «Не 
голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: обрати Робочi органи для про-
ведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв у складi: -Голова Зборiв: 
Стасевич Степан Ярославович; Секретар: Колесниченко Вячеслав 
Валерiйович; -Лiчильна комiсiя у складi: Голови - Петренка Валентина 
Вiталiйовича (за рiшенням Лiчильної комiсiї), членiв Лiчильної комiсiї - 
Уткiної Марини Альбертiвни та Дрофи Тетяни Петрiвни. Далi збори 
веде обраний голова зборiв Питання 2. Затвердження регламенту про-
ведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв. Голосували бюлетеня-
ми: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 
301479545 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 301479545 голосiв 100 % 
Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утримались» 0 голосiв 0 % «Не 
голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: Затвердити наступний регла-

мент розгляду питань порядку денного загальних зборiв: - основна 
доповiдь - 20 хвилин; - спiвдоповiдь - 10 хвилин; - виступи в дебатах - 
15 хвилин; - вiдповiдi на запитання - 15 хвилин. Питання 3. Затвер-
дження Протоколу Реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв 
акцiонерiв. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що 
беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 
301479545 голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утрима-
лись» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: затвер-
дити Протокол №1 вiд 28 квiтня 2017 року Реєстрацiйної комiсiї 
Публiчного акцiонерного товариства «Волноваський комбiнат 
хлiбопродуктiв», на пiдставi вiдсутностi фактiв вiдмови у реєстрацiї 
акцiонерiв чи їх представникiв та видачею Бюлетенiв для голосування 
власникам голосуючих акцiй. Питання 4. Затвердження Порядку ден-
ного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) чергових За-
гальних зборiв акцiонерiв. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % 
Голосувало «ЗА» 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ»  
0 голосiв 0 % «Утримались» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % 
ВИРIШИЛИ: Затвердити наступний Порядок денний (Перелiк питань, 
що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «Волноваський комбiнат 
хлiбопродуктiв»: 1. Обрання робочих органiв чергових загальних зборiв 
акцiонерiв: голови, секретаря та лiчильної комiсiї. 2. Затвердження ре-
гламенту проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвер-
дження протоколу реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв 
акцiонерiв. 4. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що ви-
носяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 5. Звiт 
Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу. 6. 
Звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 7. Звiт ревiзiйної комiсiї То-
вариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту ревiзiйної комiсiї. 8. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та 
рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2016 рiк. 9. Визна-
чення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 
2016 рiк. 10. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк.  
11. Внесення змiн до Статуту та затвердження Статуту Товариства ви-
кладеного у новiй редакцiї. 12. Визначення уповноважених осiб на 
пiдписання нової редакцiї Статуту. 13. Визначення уповноважених осiб 
для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Стату-
ту. 14. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства: Положення 
про загальнi збори, положення про виконавчий орган, Положення про 
наглядову раду, положення про ревiзiйну комiсiю. 15. Вiдкликання на-
глядової ради Товариства. 16. Обрання наглядової ради Товариства. 
17. Вiдкликання ревiзiйної комiсiї Товариства. 18. Обрання ревiзiйної 
комiсiї Товариства. 19. Прийняття рiшення про попереднє схвалення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не 
бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi. 20. 
Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Питання 5. Звiт Виконавчо-
го органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу. Голосували 
бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 
голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 301479545 
голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утримались»  
0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: Затвердити 
Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 
рiк. Питання 6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Голосу-
вали бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 
голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 301479545 
голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утримались»  
0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: Затвердити 
звiт Наглядової ради за 2016 рiк. Питання 7. Звiт Ревiзiйної комiсiї То-
вариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Ревiзiйної комiсiї. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % 
Голосувало «ЗА» 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ»  
0 голосiв 0 % «Утримались» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 
0 % ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за результатами 
дiяльностi у 2016 роцi. Питання 8. Затвердження висновку Ревiзiйної 
комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2016 рiк. 
Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь 
у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 301479545 
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голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утримались»  
0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: Затвердити 
Висновок Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк, Баланс станом на 31 грудня 
2016 року та фiнансовий звiт за вiдповiдний перiод в цiлому. Питання 9. 
Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства 
за 2016 рiк. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що 
беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 
301479545 голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утрима-
лись» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: Затвер-
дити використання коштiв Товариством за 2016 рiк згiдно статей 
«Доходiв та Витрат». Питання 10. Прийняття рiшення про виплату 
дивiдендiв за 2016 рiк. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % 
Голосувало «ЗА» 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ»  
0 голосiв 0 % «Утримались» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 
0 % ВИРIШИЛИ: Дивiденди за 2016 рiк не виплачувати, прибуток, отри-
маний в 2016 роцi направити на розвиток. Питання 11. Внесення змiн 
до Статуту та затвердження Статуту Товариства викладеного у новiй 
редакцiї. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що бе-
руть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 
301479545 голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утрима-
лись» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: 1. Допо-
внити (включити) новi види дiяльностi (КВЕД) Товариства, а саме: - 
01.62 Допомiжна дiяльнiсть у тваринництвi - 43.21 Електромонтажнi 
роботи - 46.18 Дiяльнiсть посередникiв, що спецiалiзуються в торгiвлi 
iншими товарами - 46.46 Оптова торгiвля фармацевтичними товарами 
- 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля - 47.73 Роздрiбна торгiвля 
фармацевтичними товарами в спецiалiзованих магазинах - 75.00 Вете-
ринарна дiяльнiсть - 80.10 Дiяльнiсть приватних охоронних служб.  
2. Внести та затвердити змiни i доповнення до Статуту Товариства 
шляхом викладення його у Новiй редакцiї. 3. Затвердити Статут Това-
риства, викладений в новiй редакцiї. 4. Зареєструвати нову редакцiю 
Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Волноваський комбiнат 
хлiбопродуктiв». Питання 12. Визначення Уповноважених осiб на 
пiдписання Нової редакцiї Статуту. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть 
голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 
100 % Голосувало «ЗА» 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ПРО-
ТИ» 0 голосiв 0 % «Утримались» 0 голосiв 0 % «Не голосували»  
0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: уповноважити на пiдписання Статуту в новiй 
редакцiї голову зборiв - Стасевича Степана Ярославовича та секретаря 
зборiв - Колесниченка Вячеслава Валерiйовича. Питання 13. Визначен-
ня Уповноважених осiб для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї 
Нової редакцiї Статуту Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % 
Голосувало «ЗА» 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ»  
0 голосiв 0 % «Утримались» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 
0 % ВИРIШИЛИ: визначити уповноваженою особою, для вчинення всiх 
дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту Публiчного 
акцiонерного товариства «Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв», ди-
ректора товариства - Маркелову Олену Петрiвну, з правом передору-
чення. Питання 14. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства: 
Положення про загальнi збори, положення про виконавчий орган, По-
ложення про наглядову раду, положення про ревiзiйну комiсiю. Голосу-
вали бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 
голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 301479545 
голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утримались»  
0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: внести змiни 
та затвердити внутрiшнi Положення Товариства, а саме: Положення 
про Загальнi збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про 
Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган, у зв'язку iз при-
веденням у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» та затвердженням Нової редакцiї Статуту Товариства. Питання 
15. Вiдкликання наглядової ради Товариства. Голосували бюлетенями: 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 
голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 301479545 голосiв 100 % Голосувало 
«ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утримались» 0 голосiв 0 % «Не голосували»  
0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: вiдкликати Наглядову раду Публiчного 
акцiонерного товариства «Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв», у 
складi: - Прокоса Богдан Сергiйович - Голова Наглядової ради; - Мель-
ник Iрина Степанiвна, Стасевич Степан Ярославович - члени Наглядо-
вої ради. Питання 16. Про обрання Наглядової ради Товариства. Голо-
сували шляхом кумулятивного голосування: «За» - Прокоса Богдан 
Сергiйович (301479545 голосiв); - Мельник Iрина Степанiвна (301479545 
голосiв); - Стасевич Степан Ярославович (301479545 голосiв); - Фатула 
Тарас Вiкторович (301479545 голосiв); - Дячук Вiталiй Васильович 
(301479545 голосiв). «Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд 
присутнiх на Зборах; «Утримались» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв 

вiд присутнiх на Зборах. ВИРIШИЛИ: 1.Обрати Наглядову раду 
Публiчного акцiонерного товариства «Волноваський комбiнат 
хлiбопродуктiв», у кiлькостi 5 осiб, персонально: - Прокоса Богдан 
Сергiйович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Мельник Iрина 
Степанiвна (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Стасевич Сте-
пан Ярославович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Фатула 
Тарас Вiкторович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Дячук 
Вiталiй Васильович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ).  
2. Укласти Контракт вiд iменi Публiчного акцiонерного товариства «Вол-
новаський комбiнат хлiбопродуктiв» з Головою та членами Наглядової 
ради, з виплатою винагороди за виконання обов'язкiв Голови та членiв 
Наглядової ради, вiдповiдно до умов визначених в додатку 1 до даного 
протоколу. 3. Обрати, особу, яка уповноважується на пiдписання Контр-
акту з Головою та членами Наглядової ради, Директора Публiчного 
акцiонерного товариства «Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв» - 
Маркелову Олену Петрiвну. Питання 17. Вiдкликання ревiзiйної комiсiї 
Товариства. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що 
беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 
301479545 голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утрима-
лись» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: 
вiдкликати з 28 квiтня 2017 року Ревiзiйну комiсiю Публiчного 
акцiонерного товариства «Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв», у 
складi: - Марченко Iрини Олександрiвни - Голова Ревiзiйної комiсiї; - 
Погорiлого Станiслава Олександровича, Фатули Тараса Вiкторовича - 
Члени Ревiзiйної комiсiї. Питання 18. Обрання ревiзiйної комiсiї Товари-
ства. Голосували шляхом кумулятивного голосування: «За» - Погорiлий 
Станiслав Олександрович (301479545голосiв); - Нечай Володимир Ми-
колайович (301479545 голосiв); - Приходько Алла Григорiвна (301479545 
голосiв). «Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на 
Зборах; «Утримались» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх 
на Зборах. Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, 
якi беруть участь у зборах не надiйшло. Пропозицiя винесена на голо-
сування. ВИРIШИЛИ: 1. Обрати, з 28 квiтня 2017 року, Ревiзiйну комiсiю 
Публiчного акцiонерного товариства «Волноваський комбiнат 
хлiбопродуктiв», у кiлькостi 3 осiб термiном на три роки, персонально: 
- Погорiлий Станiслав Олександрович; - Приходько Алла Григорiвна; - 
Нечай Володимир Миколайович. 2. Укласти Контракт вiд iменi 
Публiчного акцiонерного товариства «Волноваський комбiнат 
хлiбопродуктiв» з Головою та членами ревiзiйної комiсiї, без виплати 
винагороди за виконання обов'язкiв Голови та членiв ревiзiйної комiсiї. 
3. Обрати, особу, яка уповноважується на пiдписання Контракту з Голо-
вою та членами ревiзiйної комiсiї, Директора Публiчного акцiонерного 
товариства «Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв» - Маркелову Оле-
ну Петрiвну. Питання 19. Прийняття рiшення про попереднє схвалення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не 
бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi. Го-
лосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 
голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 301479545 
голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утримались»  
0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: попередньо 
схвалити правочини, якi можуть вчинятися Акцiонерним Товариством 
протягом не бiльш як одного року, з дати прийняття рiшення, предме-
том яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додатко-
вих грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, сукупна гра-
нична вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Акцiонерного Товариства, у тому 
числi всiх та будь-яких договорiв, вчинення всiх та будь-яких правочинiв, 
якi є необхiдними для / пов'язанi з отриманням i укладенням Позики та/
або наданням i укладенням Поруки, як зазначено вище, в тому числi 
але не обмежуючись: договiр пiдписки; договiр з довiрчим повiреним; 
агентський договiр; кредитнi договори; договори позики; договори по-
руки та будь-якi iншi договори та документи, що є необхiдними для 
отримання i укладення Позики та надання i укладення Поруки; Визна-
чити, що цi угоди можуть бути укладенi та пiдписанi, Виконавчим орга-
ном Акцiонерного Товариства - директором, лише пiсля надання згоди 
Наглядовою радою Товариства, яка оформляється вiдповiдним прото-
колом. Питання 20. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди 
на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Голосували 
бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 
301479545 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 301479545 голосiв 100 % 
Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утримались» 0 голосiв 0 % «Не 
голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: попередньо надати згоду на 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з максимальною 
їх граничною сукупною вартiстю: сума i валюта правочинiв: до  
500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) доларiв США (включно). 

17.08.2017 проведено позачергові загальні збори. Мiсце проведення 
зборiв: м. Київ, вул. Проспект Перемоги, 121-В, кiмната № 5. Дата про-
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ведення зборiв: 17 серпня 2017 року Час проведення реєстрацiї: з 12:00 
до 12:45 години Час проведення Зборiв: початок - 13:00 год., закiнчення 
14:00 год. Збори вiдкрив голова наглядової ради Публiчного акцiонерного 
товариства «Вуглегiрський експериментальний комбiкормовий завод» 
(далi-Товариство) Прокоса Богдан Сергiйович, та повiдомив, що 
акцiонери Товариства своєчасно були повiдомленi про проведення За-
гальних зборiв, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, а 
саме: персонально листами та друкуванням повiдомлення про призна-
чення Загальних зборiв на 17 серпня 2017 року в офiцiйному виданнi - 
«Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 
№132 (2637) вiд 17.07.2017. Результати реєстрацiї акцiонерiв для участi 
у зборах надано головi реєстрацiйної комiсiї Безугловiй Оксанi 
Олександрiвнi. Товариством здiйснено випуск таких цiнних паперiв: 
акцiї простi iменнi в бездокументарнiй формi; свiдоцтво про реєстрацiю 
випуску № 174/1/13 вiд 12.11.2013р., видане ДКЦПФР; номiнальна 
вартiсть акцiї 0,25 грн.; кiлькiсть акцiй 199 022 070 шт.; загальна 
номiнальна вартiсть акцiй 49 755 517,50 грн. Загальна кiлькiсть осiб, 
включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загаль-
них зборах - 591, у тому числi: 7 - юридичних особи та 584 - фiзичних 
особи, яким належать 199 022 070 штук простих iменних акцiй Товари-
ства. Зареєструвався та бере участь в загальних зборах 1 акцiонер 
Приватна науково-виробнича компанiя «Iнтербiзнес» - юридична осо-
ба, ЄДРПОУ 01200244, мiсцезнаходження якої: м. Київ, проспект Пере-
моги 121-В, яка є власником 198 412 444 (сто дев'яносто вiсiм мiльйонiв 
чотириста дванадцять тисяч чотириста сорок чотири) голосуючих акцiй 
(голосiв), що становить 99,6936% вiд загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй Товариства. Кворум загальних зборiв складає 99,6936% вiд за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй. Вiдповiдно до ст. 41 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» загальнi збори визнаються повноважни-
ми. До вiдома акцiонерiв було доведено, що Наглядовою радою (Про-
токол №2 вiд 07.07.2017 року, було прийняте рiшення, про надання 
Реєстрацiйнiй комiсiї повноваження - здiйснювати пiдрахунок голосiв до 
обрання Лiчильної комiсiї на Загальних зборах. Питання 1. Обрання ро-
бочих органiв позачергових загальних зборiв акцiонерiв: голови, секре-
таря та лiчильної комiсiї. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 198412444 голосiв 100 % 
Голосувало «ЗА» 198412444 голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 
голосiв 0 % «Утримались» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % 
ВИРIШИЛИ: обрати Робочi органи для проведення позачергових За-
гальних зборiв акцiонерiв, у наступному складi: - Голова Зборiв: Стасе-
вич Степан Ярославович; Секретар: Дячук Вiталiй Васильович . - 
Лiчильна комiсiя у складi: Голови - Безуглової Оксани Олександрiвни 
(за рiшенням Лiчильної комiсiї), членiв лiчильної комiсiї - Харченко Пе-
тра Олександровича та Лебедя Олександра Вiкторовича. Далi збори 
веде обраний голова зборiв Питання 2. Затвердження регламенту про-
ведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. Голосували бюле-
тенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 
198412444 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 198412444 голосiв 100 % 
Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утримались» 0 голосiв 0 % «Не 
голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: Затвердити наступний регла-
мент розгляду питань порядку денного загальних зборiв: - основна 
доповiдь - 20 хвилин; - спiвдоповiдь - 10 хвилин; виступи в дебатах -  
15 хвилин; вiдповiдi на запитання - 15 хвилин. Питання 3. Затверджен-
ня Протоколу Реєстрацiйної комiсiї позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що 
беруть участь у голосуваннi 198412444 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 
198412444 голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утрима-
лись» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: затвер-
дити Протокол №1 вiд 17 серпня 2017 року Реєстрацiйної комiсiї 
Публiчного акцiонерного товариства «Вуглегiрський експерименталь-
ний комбiкормовий завод», на пiдставi вiдсутностi фактiв вiдмови у 
реєстрацiї акцiонерiв чи їх представникiв та видачею Бюлетенiв для го-
лосування власникам голосуючих акцiй. Питання 4. Затвердження По-
рядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) поза-
чергових Загальних зборiв акцiонерiв. Голосували бюлетенями: 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 198412444 
голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 198412444 голосiв 100 % Голосувало 
«ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утримались» 0 голосiв 0 % «Не голосували»  
0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: Затвердити наступний Порядок денний 
(Перелiк питань, що виносяться на голосування) позачергових Загаль-
них зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Вуглегiрський 
експериментальний комбiкормовий завод»: 1. Обрання робочих органiв 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв: голови, секретаря та 
лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту проведення позачерго-
вих загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження протоколу 
реєстрацiйної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 4. За-
твердження порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голо-

сування) позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 5. Прийняття 
рiшення про змiну найменування Публiчного акцiонерного товариства 
«Вуглегiрський експериментальний комбiкормовий завод». 6. Внесення 
змiн до Статуту, пов'язаних зокрема зi змiною найменування Товари-
ства, та затвердження Статуту Товариства, викладеного у Новiй 
редакцiї. 7. Визначення Уповноважених осiб на пiдписання Нової 
редакцiї Статуту. 8. Визначення Уповноважених осiб для вчинення всiх 
дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту. 9. Затвердження 
внутрiшнiх Положень Товариства: Положення про Загальнi збори, По-
ложення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Поло-
ження про Контролюючий орган. 10. Визначення уповноваженої особи 
для повiдомлення всiх пiдприємств, установ, органiзацiй, контрагентiв 
Товариства, у зв'язку iз змiною найменування Товариства. Питання  
5. Прийняття рiшення про змiну найменування Публiчного акцiонерного 
товариства «Вуглегiрський експериментальний комбiкормовий завод». 
Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь 
у голосуваннi 198412444 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 198412444 
голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утримались»  
0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: змiнити най-
менування Товариства та визначити найменування Публiчного 
акцiонерного товариства «Вуглегiрський експериментальний 
комбiкормовий завод», наступним: Повне найменування: - українською 
мовою: Публiчне акцiонерне товариство «Трейд Авангард Агро». - 
росiйською мовою: Частное акционерное общество «Трейд Авангард 
Агро». Скорочене найменування: - українською мовою: ПАТ «Трейд 
Авангард Агро»; - росiйською мовою: ЧАО «Трейд Авангард Агро». Пи-
тання 6. Внесення змiн до Статуту, пов'язаних зокрема зi змiною найме-
нування Товариства, та затвердження Статуту Товариства, викладено-
го у Новiй редакцiї. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, 
що беруть участь у голосуваннi 198412444 голосiв 100 % Голосувало 
«ЗА» 198412444 голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % 
«Утримались» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: 
у зв'язку iз змiною найменування Товариства: 1. Внести та затвердити 
змiни i доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у 
Новiй редакцiї. 2. Затвердити Статут Товариства, викладений в новiй 
редакцiї. 3. Зареєструвати Нову редакцiю Статуту Публiчного 
акцiонерного товариства «Вуглегiрський експериментальний 
комбiкормовий завод». Питання 7. Визначення Уповноважених осiб на 
пiдписання Нової редакцiї Статуту. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть 
голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 198412444 голосiв 
100 % Голосувало «ЗА» 198412444 голосiв 100 % Голосувало «ПРО-
ТИ» 0 голосiв 0 % «Утримались» 0 голосiв 0 % «Не голосували»  
0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: уповноважити на пiдписання Статуту в новiй 
редакцiї голову зборiв- Стасевича Степана Ярославовича та секретаря 
зборiв - Дячука Вiталiя Васильовича. Питання 8. Визначення Уповно-
важених осiб для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї Нової 
редакцiї Статуту. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, 
що беруть участь у голосуваннi 198412444 голосiв 100 % Голосувало 
«ЗА» 198412444 голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % 
«Утримались» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: 
визначити уповноваженою особою, для вчинення всiх дiй щодо держав-
ної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Публiчного акцiонерного товари-
ства «Вуглегiрський експериментальний комбiкормовий завод», дирек-
тора товариства - Кiщенка Володимира Володимировича, з правом 
передоручення. Питання 9. Затвердження внутрiшнiх Положень Това-
риства: Положення про Загальнi збори, Положення про Виконавчий ор-
ган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий 
орган. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть 
участь у голосуваннi 198412444 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 
198412444 голосiв 100 % Голосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утрима-
лись» 0 голосiв 0 % «Не голосували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: внести 
змiни та затвердити внутрiшнi Положення Товариства, а саме: Поло-
ження про Загальнi збори, Положення про Виконавчий орган, Положен-
ня про Наглядову раду, Положення про ревiзiйну комiсiю, у зв'язку iз 
змiною найменування Товариства та затвердженням нової редакцiї Ста-
туту Товариства. Питання 10. Визначення уповноваженої особи для 
повiдомлення всiх пiдприємств, установ, органiзацiй, контрагентiв Това-
риства, у зв'язку iз змiною найменування Товариства. Голосували бюле-
тенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 
198412444 голосiв 100 % Голосувало «ЗА» 198412444 голосiв 100 % Го-
лосувало «ПРОТИ» 0 голосiв 0 % «Утримались» 0 голосiв 0 % «Не голо-
сували» 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: визначити директора Товариства - 
Кiщенка Володимира Володимировича - Уповноваженою особою, яка 
буде здiйснювати повiдомлення всiх пiдприємств, установ, органiзацiй, 
контрагентiв Товариства, у зв'язку iз змiною найменування Товариства. 

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита від-
повідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів.

Уповноважена особа Червона Альона Вадимiвна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали 

керівника)
М.П. 28.04.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, серти-
фікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКО-

ГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження

84306, мiсто Краматорськ, вулиця Олекси Тихого, буд. 6
4. Код за ЄДРПОУ
00222999
5. Міжміський код та телефон, факс
(06264) 6-86-39 (06264) 6-04-12
6. Електронна поштова адреса
kzts@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідо-
млення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії 28.04.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці kzts.pat.ua в мережі Інтернет

(адреса сторінки) (дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ»

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 
припинено повнова-

ження)

Посада

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 

або повне наймену-
вання юридичної особи

Паспортні дані 
фізичної особи або 

ідентифікаційний код 
за єДРПОУ юридичної 

особи

Розмір частки в статутно-
му капіталі емітента (у 

відсотках)

1 2 3 4 5 6
26.04.2018 припинено повноважен-

ня
Голова Наглядової ради Бондар Юрiй Григорович д/н д/н

д/н
0.000003

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», протокол № 40/2018 вiд 26.04.2018 р., припинено повноваження Голови Наглядової ради 
ПАТ «КЗВВ» Бондаря Юрiя Григоровича. Згiдно рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ» (протокол № 39/2017 вiд 26.04.2017 р.) Бондар Юрiй 
Григорович був обраний як акцiонер на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2017 р. строком на один рiк. Фiзична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Освiта: Вища, Краматорський iндустрiальний iнстiтут, рiк закiнчення:1986, спецiальнiсть: механiчне обладнання заводiв 
чорної металургiї, квалiфiкацiя: iнженер-механiк. Протягом останнiх п’яти рокiв Бондар Юрiй Григорович обiймав наступнi посади: виконавчий директор, 
Голова Правлiння – Генеральний директор ПАТ «СКМЗ», директор ПАТ «КЗВВ», Голова Наглядової ради ПАТ «КЗВВ», Голова Наглядової ради ПАТ 
«СКМЗ». Володiє простими iменними акцiями ПАТ «КЗВВ» у кiлькостi 5 шт., що складає 0,000003 % у статутному капiталi ПАТ «КЗВВ». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 припинено повноважен-

ня
Секретар Наглядової ради Чащина Катерина 

Олегiвна
д/н д/н

д/н
0

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», протокол № 40/2018 вiд 26.04.2018 р., припинено повноваження секретаря Наглядової 
ради ПАТ «КЗВВ» Чащиної Катерини Олегiвни. Згiдно рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ» (протокол № 39/2017 вiд 26.04.2017 р.) Чащина 
Катерина Олегiвна була обрана як представник акцiонера KZTS Holdings Limited, Кiпр членом Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2017 р. строком на 
один рiк. На пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ "КЗВВ" згiдно Протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» № 1-05/2017 вiд 27.04.2017 р. 
Чащину Катерину Олегiвну обрано секретарем Наглядової ради ПАТ "КЗВВ". Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посадi 
секретаря Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» Чащина Катерина Олегiвна перебувала з 28.04.2015 р. впродовж двох рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв 
Чащина Катерина Олегiвна обiймала наступнi посади: економiст з фiнансової роботи фiнансового вiддiлу, провiдний економiст вiддiлу корпоративного 
управлiння ПАТ "ЕМСС". Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 припинено повноважен-

ня
Член Наглядової ради Близнюк Сергiй 

Анатолiйович
д/н д/н

д/н
0.001050

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», протокол № 40/2018 вiд 26.04.2018 р., припинено повноваження члена Наглядової ради 
ПАТ «КЗВВ» Близнюка Сергiя Анатолiйовича. Згiдно рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ» (протокол № 39/2017 вiд 26.04.2017 р.) Близнюк 
Сергiй Анатолiйович обраний як акцiонер на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2017 р. строком на один рiк. Фiзична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Освiта: Краматорський iндустрiальний iнстiтут, рiк закiнчення: 1993, спецiальнiсть: обробка металiв тиском, 
квалiфiкацiя: iнженер-металург. Протягом останнiх п’яти рокiв Близнюк Сергiй Анатолiйович обiймав наступнi посади: ПАТ «ЕМСС» (ВАТ «ЕМСС») – за-
ступник генерального директора з перспективного розвитку. Володiє простими iменними акцiями ПАТ «КЗВВ» у кiлькостi 1500 шт., що складає 
0,001050 % у статутному капiталi ПАТ «КЗВВ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 припинено повноважен-

ня
Член Наглядової ради Близнюк Олена 

Володимирiвна
д/н д/н

д/н
0

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», протокол № 40/2018 вiд 26.04.2018 р., припинено повноваження члена Наглядової ради 
ПАТ «КЗВВ» Близнюк Олени Володимирiвни. Згiдно рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ» (протокол № 39/2017 вiд 26.04.2017 р.) Близнюк 
Олена Володимирiвна обрана як представник акцiонера KZTS Holdings Limited, Кiпр на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2017 р. 
строком на один рiк. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Освiта: Новоросiйський комунально-будiвний технiкум, рiк 
закiнчення: 1991, спецiальнiсть: технiк газового господарства. Протягом останнiх п’яти рокiв Близнюк Олена Володимирiвна обiймала наступнi посади: 
економiста, головного економiста ТОВ "Альфамет". Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 припинено повноважен-

ня
Член Наглядової ради Киян Марина 

Володимирiвна
д/н д/н

д/н
0

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», протокол № 40/2018 вiд 26.04.2018 р., припинено повноваження члена Наглядової ради 
ПАТ «КЗВВ» Киян Марини Володимирiвни. Згiдно рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ» (протокол № 39/2017 вiд 26.04.2017 р.) Киян 
Марина Володимирiвна обрана як представник акцiонера KZTS Holdings Limited, Кiпр на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2017 р. 
строком на один рiк. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Освiта: Донецький нацiональний унiверститет, рiк закiнчення: 2004, 
спецiальнiсть: Правознавство, квалiфiкацiя: магiстр. Протягом останнiх п’яти рокiв Киян Марина Володимирiвна обiймала наступнi посади: заступник 
начальника юридичного вiддiлу, начальник юридичного вiддiлу ПАТ "КЗВВ". Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.
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26.04.2018 припинено повноважен-
ня

Член Наглядової ради Ульященко Людмила 
Андрiївна

д/н д/н
д/н

0.000007

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», протокол № 40/2018 вiд 26.04.2018 р., припинено повноваження члена Наглядової ради 
ПАТ «КЗВВ» Ульященко Людмили Андрiївни. Згiдно рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ» (протокол № 39/2017 вiд 26.04.2017 р.) Ульящен-
ко Людмила Андрiївна обрана як акцiонер на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2017 р. строком на один рiк. Фiзична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Освiта: Хабаровський iнститут народного господарства, рiк закiнчення: 1989, спецiальнiсть: планування 
промисловостi, квалiфiкацiя: економiст. Протягом останнiх п’яти рокiв Ульященко Людмила Андрiївна обiймала наступнi посади: ПАТ «ЕМСС» (ВАТ 
«ЕМСС») - директор з економiчних питань. Володiє простими iменними акцiями ПАТ «КЗВВ» у кiлькостi 10 шт., що складає 0,000007 % у статутному 
капiталi ПАТ «КЗВВ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 обрано Голова Наглядової ради Бондар Юрiй Григорович д/н д/н

д/н
0.000003

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», протокол № 40/2018 вiд 26.04.2018 р., Бондар Юрiй Григорович обраний як акцiонер на 
посаду Голови Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2018 р. строком на один рiк. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Освiта: 
Вища, Краматорський iндустрiальний iнстiтут, рiк закiнчення:1986, спецiальнiсть: механiчне обладнання заводiв чорної металургiї, квалiфiкацiя: 
iнженер-механiк. Протягом останнiх п’яти рокiв Бондар Юрiй Григорович обiймав наступнi посади: виконавчий директор, Голова Правлiння – Генераль-
ний директор ПАТ «СКМЗ», директор ПАТ «КЗВВ». Володiє простими iменними акцiями ПАТ «КЗВВ» у кiлькостi 5 шт., що складає 0,000003 % у 
статутному капiталi ПАТ «КЗВВ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 обрано Член Наглядової ради Близнюк Сергiй 

Анатолiйович
д/н д/н

д/н
0.001050

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», протокол № 40/2018 вiд 26.04.2018 р., Близнюк Сергiй Анатолiйович обраний як акцiонер 
на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2018 р. строком на один рiк. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Освiта: Краматорський iндустрiальний iнстiтут, рiк закiнчення: 1993, спецiальнiсть: обробка металiв тиском, квалiфiкацiя: iнженер-металург. Протягом 
останнiх п’яти рокiв Близнюк Сергiй Анатолiйович обiймав наступнi посади: ПАТ «ЕМСС» (ВАТ «ЕМСС») – заступник генерального директора з 
перспективного розвитку. Володiє простими iменними акцiями ПАТ «КЗВВ» у кiлькостi 1500 шт., що складає 0,001050 % у статутному капiталi ПАТ 
«КЗВВ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 обрано Член Наглядової ради Близнюк 

Олена 
Володимирiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», протокол № 40/2018 вiд 26.04.2018 р. Близнюк Олена Володимирiвна обрана як представ-
ник акцiонера KZTS Holdings Limited, Кiпр на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2018 р. строком на один рiк. Фiзична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Освiта: Новоросiйський комунально-будiвний технiкум, рiк закiнчення: 1991, спецiальнiсть: технiк газового 
господарства. Протягом останнiх п’яти рокiв Близнюк Олена Володимирiвна обiймала наступнi посади: економiста, головного економiста ТОВ "Альфа-
мет". Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 обрано Член Наглядової ради Киян 

Марина 
Володимирiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», протокол № 40/2018 вiд 26.04.2018 р., Киян Марина Володимирiвна обрана як представ-
ник акцiонера KZTS Holdings Limited, Кiпр на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2018 р. строком на один рiк. Фiзична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Освiта: Донецький нацiональний унiверститет, рiк закiнчення: 2004, спецiальнiсть: Правознавство, квалiфiкацiя: 
магiстр. Протягом останнiх п’яти рокiв Киян Марина Володимирiвна обiймала наступнi посади: заступник начальника юридичного вiддiлу, начальник 
юридичного вiддiлу ПАТ "КЗВВ". Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 обрано Член Наглядової ради Ульященко 

Людмила 
Андрiївна

д/н д/н
д/н

0.000007

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», протокол № 40/2018 вiд 26.04.2018 р., Ульященко Людмила Андрiївна обрана як акцiонер 
на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2018 р. строком на один рiк. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Освiта: Хабаровський iнститут народного господарства, рiк закiнчення: 1989, спецiальнiсть: планування промисловостi, квалiфiкацiя: економiст. 
Протягом останнiх п’яти рокiв Ульященко Людмила Андрiївна обiймала наступнi посади: ПАТ «ЕМСС» (ВАТ «ЕМСС») - директор з економiчних питань. 
Володiє простими iменними акцiями ПАТ «КЗВВ» у кiлькостi 10 шт., що складає 0,000007 % у статутному капiталi ПАТ «КЗВВ». Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 обрано Член Наглядової ради Чащина 

Катерина 
Олегiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», протокол № 40/2018 вiд 26.04.2018 р., Чащина Катерина Олегiвна була обрана як 
представник акцiонера KZTS Holdings Limited, Кiпр членом Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2018 р. строком на один рiк. Фiзична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Освiта: Донецький державний унiверститет управлiння, рiк закiнчення: 2005, спецiальнiсть: адмiнiстративний 
менеджмент, квалiфiкацiя: магiстр дiлового адмiнiстрування. Протягом останнiх п’яти рокiв Чащина Катерина Олегiвна обiймала наступнi посади: 
економiст з фiнансової роботи фiнансового вiддiлу, провiдний економiст вiддiлу корпоративного управлiння ПАТ "ЕМСС". Акцiями емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публічне акціо-
нерне товариство Завод «Ситал», 14310247, Шкільна, 30, смт.Володими-
рець, Володимирецький, Рівненська, 34300, (03634) 2-52-09

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

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

інформацію: sital.in-ten.com
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 

фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «Аудиторська фірма «Київ-Аудит 2000», 21642796

5. Інформація про загальні збори: Збори не проводились.
6. Інформація про дивіденди:
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 

дивідендів не приймалось.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ЗАВОД «СИТАЛ»
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Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита від-

повідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів.

Генеральний директор Царенко I. А.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали 

керівника)
27.04.2018

(дата)

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Єврокар»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
89460 Україна, Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Соломоново, 

вул.Перемоги, 46

4. Код за ЄДРПОУ
30913130
5. Міжміський код та телефон, факс
(0312)71-39-00, (0312)71-39-00
6. Електронна поштова адреса
eurocar@eurocar.ua 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідо-
млення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії

(дата)
2. Повідомлення
 опубліковано у (номер та найменування 

офіційного друкованого 
видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці

в мережі 
Інтернет

(адреса 
сторінки)

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «єВРОКАР»

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, 
обрано або припинено 

повноваження)
Посада

Прізвище, ім'я, 
по-батькові або повне 
найменування юридич-

ної особи

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або код за 
єДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в 
статутному 

капіталі емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
26.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Боярин Олег Петрович . .

.
0

Зміст інформації:
26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРОКАР" (протокол №19 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повноваження члена 
наглядової ради Боярина Олега Петровича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЄВРОКАР" (протокол №19 вiд 
26.04.2018р.). Перебував на посаді: з 17.04.2015р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного 
розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження наглядової ради 
в повному складі.
26.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Панов Володимир 

Олексiйович
. .
.

0

Зміст інформації:
26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ “ЄВРОКАР” (протокол №19 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повноваження члена на-
глядової ради Панова Володимира Олексiйовича.Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ “ЄВРОКАР” (протокол №19 вiд 
26.04.2018р.). Перебував на посаді: з 17.04.2015р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інфор-
мації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження наглядової ради в повному складі.
26.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Чернобай Дмитро 

Михайлович
. .
.

0

Зміст інформації:
26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ “ЄВРОКАР” (протокол №19 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повноваження члена на-
глядової ради Чернобая Дмитра Михайловича.Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ “ЄВРОКАР” (протокол №19 вiд 
26.04.2018р.). Перебував на посаді: з 17.04.2015р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інфор-
мації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження наглядової ради в повному складі.
26.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Ягiчев Олексiй Михайло-

вич
. .
.

0

Зміст інформації:
26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ “ЄВРОКАР” (протокол №19 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повноваження члена 
наглядової ради Ягiчева Олексiя Михайловича.Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ “ЄВРОКАР” (протокол №19 вiд 
26.04.2018р.). Перебував на посаді: з 17.04.2015р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного 
розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження наглядової ради 
в повному складі.
26.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Боярин Петро Iллiч . .

.
0

Зміст інформації:
26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ “ЄВРОКАР” (протокол №19 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повноваження члена 
наглядової ради Боярина Петра Iллiча.Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ “ЄВРОКАР” (протокол №19 вiд 26.04.2018р.). 
Перебував на посаді: з 17.04.2015р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації 
про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження наглядової ради в повному складі.
26.04.2018 обрано Член Наглядової ради Боярин Олег Петрович . .

.
0

Зміст інформації:
26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРОКАР" (протокол №19 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду члена 
наглядової ради Боярина Олега Петровича. Підстава такого рішення: обрання нового складу наглядової ради. Строк, на який обрано: на 3 роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: директор, заступник голови правлiння, генеральний директор. Розмір пакета акцій емітента, 
які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Посадова особа не є акцiонером. Посадова особа не є представником акцiонера. Посадова особа не є 
представником групи акцiонерiв. Посадова особа не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з 
конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.
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26.04.2018 обрано Член Наглядової ради Панов 
Володимир 
Олексiйович

. .
.

0

Зміст інформації:
26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРОКАР" (протокол №19 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду члена 
наглядової ради Панова Володимира Олексiйовича. Підстава такого рішення: обрання нового складу наглядової ради. Строк, на який обрано: на 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: директор, генеральний директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у 
відсотках) - 0,00%. Посадова особа не є акцiонером. Посадова особа не є представником акцiонера. Посадова особа не є представником групи 
акцiонерiв. Посадова особа не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов 
фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.
26.04.2018 обрано Член Наглядової ради Чернобай 

Дмитро 
Михайлович

. .
.

0

Зміст інформації:
26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРОКАР" (протокол №19 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду члена 
наглядової ради Чернобая Дмитра Михайловича. Підстава такого рішення: обрання нового складу наглядової ради. Строк, на який обрано: на 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: член спостережної ради, член Наглядової Ради. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать особі (у відсотках) - 0,00%. Посадова особа не є акцiонером. Посадова особа не є представником акцiонера. Посадова особа не є представ-
ником групи акцiонерiв. Посадова особа не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкрет-
них умов фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.
26.04.2018 обрано Член Наглядової ради Ягiчев 

Олексiй 
Михайлович

. .
.

0

Зміст інформації:
26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРОКАР" (протокол №19 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду члена 
наглядової ради Ягiчева Олексiя Михайловича. Підстава такого рішення: обрання нового складу наглядової ради. Строк, на який обрано: на 3 роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: генеральний директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. 
Посадова особа не є акцiонером. Посадова особа не є представником акцiонера. Посадова особа не є представником групи акцiонерiв. Посадова особа 
не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.
26.04.2018 обрано Член Наглядової ради Боярин 

Петро 
Iллiч

. .
.

0

Зміст інформації:
26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРОКАР" (протокол №19 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду члена 
наглядової ради Боярина Петра Iллiча. Підстава такого рішення: обрання нового складу наглядової ради. Строк, на який обрано: на 3 роки. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п"яти років: директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Посадова особа не є 
акцiонером. Посадова особа не є представником акцiонера. Посадова особа не є представником групи акцiонерiв. Посадова особа не є незалежним 
директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, 
яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова 
рада була обрана в повному складі.
26.04.2018 обрано Голова Наглядової 

ради 
Боярин Олег Петрович . .

.
0

Зміст інформації:
26.04.2018р. на засіданні наглядової ради ПрАТ "ЄВРОКАР" (протокол №01 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на головою наглядової 
ради Боярина Олега Петровича. Підстава такого рішення: обрання нового складу наглядової ради. Строк, на який обрано: до переобрання. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п"яти років: директор, заступник голови правлiння, генеральний директор. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать особі (у відсотках) - 0,00%. Посадова особа не є акцiонером. Посадова особа не є представником акцiонера. Посадова особа не є представ-
ником групи акцiонерiв. Посадова особа не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкрет-
них умов фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.
26.04.2018 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Боярiна Свiтлана Iллiчна . .

.
0

Зміст інформації:
26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ “ЄВРОКАР” (протокол №19 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повноваження члена 
ревiзiйної комiсiї Боярiної Свiтлани Iллiчни. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ “ЄВРОКАР” (протокол №19 вiд 
26.04.2018р.). Перебувала на посаді: з 27.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного 
розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження ревiзiйної комiсiї 
в повному складі.
26.04.2018 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Бевський Iгор Петрович . .

.
0

Зміст інформації:
26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ “ЄВРОКАР” (протокол №19 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повноваження члена 
ревiзiйної комiсiї Бевського Iгоря Петровича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ “ЄВРОКАР” (протокол №19 вiд 
26.04.2018р.). Перебував на посаді: з 27.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного 
розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження ревiзiйної комiсiї 
в повному складі.
26.04.2018 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Панченко Iрина 

Миколаївна
. .
.

0

Зміст інформації:
26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ “ЄВРОКАР” (протокол №19 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повноваження члена 
ревiзiйної комiсiї Панченко Iрини Миколаївни. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ “ЄВРОКАР” (протокол №19 вiд 
26.04.2018р.). Перебувала на посаді: з 27.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного 
розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження ревiзiйної комiсiї 
в повному складі.
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26.04.2018 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Боярiна Свiтлана Iллiчна . .
.

0

Зміст інформації:
26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРОКАР" (протокол №19 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення обрати членом ревізійної 
комісії Боярiну Свiтлану Iллiчну. Підстава такого рішення: обрання нового складу ревізійної комісії. Строк, на який обрано: до переобрання. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: директор департаменту контролю та ревiзiй, голова ревiзiйної комiсiї, провiдний економiст, 
заступник директора з ефективностi пiдприємництва. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і 
точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: ревізійна комісія була обрана в 
повному складі.
26.04.2018 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Бевський Iгор Петрович . .

.
0

Зміст інформації:
26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРОКАР" (протокол №19 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення обрати членом ревізійної комісії 
Бевського Iгоря Петровича. Підстава такого рішення: обрання нового складу ревізійної комісії. Строк, на який обрано: до переобрання. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п"яти років: директор; президент. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і 
точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: ревізійна комісія була обрана в 
повному складі.
26.04.2018 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Панченко 

Iрина 
Миколаївна

. .
.
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Зміст інформації:
26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРОКАР" (протокол №19 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення обрати членом ревізійної комісії 
Панченко Iрину Миколаївну. Підстава такого рішення: обрання нового складу ревізійної комісії. Строк, на який обрано: до переобрання. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п"яти років: провiдний бухгалтер - ревiзор. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна 
для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: ревізійна комісія була 
обрана в повному складі.
26.04.2018 обрано Голова Ревiзiйної 

комiсiї
Боярiна 
Свiтлана 
Iллiчна

. .
.
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Зміст інформації:
26.04.2018р. на засіданні ревізійної комісії ПрАТ "ЄВРОКАР" (протокол №01 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на головою ревізійної 
комісії Боярiну Свiтлану Iллiчну. Підстава такого рішення: обрання нового складу ревізійної комісії. Строк, на який обрано: до переобрання. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: директор департаменту контролю та ревiзiй, голова ревiзiйної комiсiї, провiдний економiст, 
заступник директора з ефективностi пiдприємництва. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і 
точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: ревізійна комісія була обрана в 
повному складі.

Повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Івано-Франківський арматурний завод». 2. Код за ЄДРПОУ: 00218271. 
3. Місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 
буд. 229. 4. Міжміський код, телефон та факс: (0342) 77-53-60. 5. Електро-
нна поштова адреса: mail@ifaz.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://ifaz.com.ua/ .7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну скла-
ду посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст Повідомлення. 
Загальними зборами акціонерів емітента 25.04.2018р. прийнято рішен-

ня щодо зміни складу посадових осіб емітента у зв’язку із внесенням змін 
до статуту, зокрема:

Ващилко Тетяна Леонiдiвна (не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних) - припинено повноваження Члена Наглядової Ради, перебувала 
на посаді з 27.04.2017р., акціями емітента не володіє;

Довгополий євген Григорович (не надав згоди на розкриття паспорт-
них даних) – припинено повноваження Члена Наглядової Ради, перебував 
на посаді з 27.04.2017р., акціями емітента не володіє;

Чежегов євгеній Миколайович (не надав згоди на розкриття паспорт-
них даних) - переобрано членом Наглядової ради (представник акціонера 
ПрАТ «С.В.Т.А.», код за ЄДРПОУ 30968849) строком на 3 роки, протягом 
останнiх 5 рокiв обiймав посади: юрист ПрАТ «С.В.Т.А.», Член Наглядової 
ради ПрАТ «ІФАЗ», акціями емітента не володіє;

Барабаш Ірина Андріївна (не надала згоди на розкриття паспортних 
даних) - обрано членом Наглядової ради (представник акціонера 
ПрАТ «С.В.Т.А.», код за ЄДРПОУ 30968849) строком на 3 роки, протягом 
останнiх 5 рокiв обiймала посади: заступник Голови Правління ПАТ «Діа-
мантбанк», директор ПрАТ «С.В.Т.А.», акціями емітента не володіє;

Михайленко Марина Миколаївна (не надала згоди на розкриття пас-
портних даних) - обрано членом Наглядової ради (представник акціонера 
ПрАТ «ЕНЕРГОМАШІНВЕСТ», код за ЄДРПОУ 30968855) строком на 3 
роки, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: заступник директора 
ПрАТ «ЕНЕРГОМАШІНВЕСТ», акціями емітента не володіє;

Пилипенко євген Юрійович (не надав згоди на розкриття паспортних 

даних) - обрано членом Наглядової ради (представник акціонера 
ПрАТ «С.В.Т.А.», код за ЄДРПОУ 30968849) строком на 3 роки, протягом 
останнiх 5 рокiв обiймав посади: директор ТОВ «КУА «Актив-Інвест», акці-
ями емітента не володіє;

Даценко Максим Миколайович (не надав згоди на розкриття паспорт-
них даних) - обрано членом Наглядової ради (представник акціонера 
ПрАТ «С.В.Т.А.», код за ЄДРПОУ 30968849) строком на 3 роки, протягом 
останнiх 5 рокiв обiймав посади: Голова Правління ПАТ «Зміна», акціями 
емітента не володіє. Рішенням Наглядової ради від 25.04.2018р. особу об-
рано Головою Наглядової ради. 

Також Наглядовою радою ПрАТ «ІФАЗ» 25.04.2018р. прийнято рішення 
щодо зміни складу посадових осіб емітента у зв’язку із закінченням строку 
дії повноважень, зокрема:

Константюк Ольга Володимирівна (не надала згоди на розкриття 
паспортних даних) – переобрано Членом Правління строком на 3 роки, 
протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду Члена Правління/Головного 
бухгалтера ПрАТ «ІФАЗ», володіє 0,01 % у статутному капіталі емітента;

Вишиванюк Юрій Миколайович (не надав згоди на розкриття пас-
портних даних) – переобрано Членом Правління строком на 3 роки, про-
тягом останнiх 5 рокiв обіймав посаду Члена Правління ПрАТ «ІФАЗ», во-
лодіє 0,117 % у статутному капіталі емітента;

Стецьків Мирослав Михайлович (не надав згоди на розкриття пас-
портних даних) – переобрано Членом Правління строком на 3 роки, про-
тягом останнiх 5 рокiв обіймав посаду Члена Правління ПрАТ «ІФАЗ», во-
лодіє 0,01 % у статутному капіталі емітента;

Понюк Ярослав Іванович (не надав згоди на розкриття паспортних 
даних) – переобрано Членом Правління строком на 3 роки, протягом 
останнiх 5 рокiв обіймав посаду Члена Правління ПрАТ «ІФАЗ», володіє 
0,01 % у статутному капіталі емітента;

Кияницький Сергій Лордович (не надав згоди на розкриття паспорт-
них даних) – переобрано Членом Правління строком на 3 роки, посади, які 
обіймав протягом останнiх 5 рокiв: Члена Правління ПрАТ «ІФАЗ», акціями 
емітента не володіє.

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова Правління Шилюк С.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ
за 2017 рік

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»
код за ЄДРПОУ: 20953647
місцезнаходження: Україна, 65059, м.Одеса, 
вул.Краснова,6/1
тел. (048) 757-92-28

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

27.04.2018р.

3. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну 
річну інформацію

http://www.bank.com.ua

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Ернст енд Янг Аудиторські послуги», код за 
ЄДРПОУ: 33306921

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові.
Дата проведення: 24.04.2017р.
Кворум зборів: 81,64% до загальної кількості голосів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного не 
вносилися.
Перелік питань, що розглядались на загальних зборах акціонерів:
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження звіту Правління Банку за 2016 рік. 
4. Затвердження річних результатів діяльності Банку: окремої фінансової 
звітності Банку та консолідованої фінансової звітності Групи «Банк 
«Південний» за 2016 рік.
5. Розгляд та затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2016 рік. 
6. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього 
аудиту за 2016 рік. 
7. Розподіл прибутку Банку за 2016 рік. 
8. Затвердження звіту Наглядової Ради Банку за 2016 рік.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради 
Банку та звіту Правління Банку.
10. Визначення основних напрямів діяльності Банку на 2017 рік.
11. Припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової Ради 
Банку.
12. Обрання членів Наглядової Ради Банку.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з 
членами Наглядової Ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, у 
тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, 
уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової Ради Банку.
14. Внесення змін та доповнень до Кодексу корпоративного управління 
Банку шляхом затвердження його у новій редакції.
Результати розгляду питань порядку денного: 
По першому питанню порядку денного вирішили: Обрати лічильну 
комісію у наступному складі: Голова комісії – Сапега Ольга Миколаївна, 
члени комісії: Фетісов Олексій Львович, Бедний Олег Ігорович.
По другому питанню порядку денного вирішили: Обрати секретарем 
Загальних зборів акціонерів Мальневу Олену Євгенівну.
По третьому питанню порядку денного вирішили: Затвердити звіт 
Правління Банку за 2016 рік.
По четвертому питанню порядку денного вирішили: Затвердити річні 
результати діяльності Банку за 2016 рік, а саме: затвердити окрему 
фінансову звітність Публічного акціонерного товариства Акціонерного 
банку «Південний» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 
2016 рік; затвердити консолідовану фінансову звітність Групи «Банк 
«Південний» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 
2016 рік.
По п’ятому питанню порядку денного вирішили: Затвердити звіт 
(висновок) незалежних аудиторів - ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс 
(Аудит)», складений за результатами аудиту окремої фінансової звітності 
Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» за 
Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2016 рік та Незалеж-
ний звіт з надання обмеженої впевненості. Затвердити звіт незалежних 
аудиторів - ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», складений за

результатами аудиту консолідованої фінансової звітності Групи «Банк 
«Південний» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 
2016 рік.
По шостому питанню порядку денного вирішили: не затверджувати 
заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту, у зв’язку 
з відсутністю такої необхідності.
По сьомому питанню порядку денного вирішили: Розподілити прибуток, 
отриманий Банком за 2016 рік, в сумі 68 948 530 грн. 04 коп. наступним 
чином: 3 500 000 грн. 00 коп. направити на формування Резервного 
фонду Банку, а 65 448 530 грн. 04 коп. залишити нерозподіленими.
По восьмому питанню порядку денного вирішили: Затвердити звіт 
Наглядової Ради Банку за 2016 рік.
По дев’ятому питанню порядку аирішили: Визнати задовільними 
результати роботи Наглядової Ради та Правління за 2016 рік. 
По десятому питанню порядку денного вирішили: Затвердити такі основні 
напрями діяльності Банку на 2017 рік:
- Розширення присутності Банку в сегменті клієнтів малого та середнього 
бізнесу, а також роздрібного бізнесу;
- Розвиток високотехнологічних сервісів для клієнтів Банку;
- Підвищення рентабельності регіональної мережі Банку шляхом її 
оптимізації, стандартизації по принципу бізнес-орієнтованої моделі.
По одинадцятому питанню порядку денного вирішили: припинити 
повноваження (відкликати) членів чинного складу Наглядової Ради 
Банку, а саме Родіна Юрія Олександровича, Беккера Марка Ісааковича, 
Чорного Михайла Григоровича, Джейкобс Марго Кар – незалежного 
члена Наглядової Ради та Віллібрордуса Йоанеса де Брауна – незалеж-
ного члена Наглядової Ради.
По дванадцятому питанню порядку денного вирішили: обрати до складу 
Наглядової Ради Банку наступних осіб:
Родін Юрій Олександрович (акціонер);
Беккер Марк Ісаакович (акціонер);
Чорний Михайло Григорович (акціонер);
Джейкобс Марго Кар – незалежний член Наглядової Ради;
Віллібрордус Йоанес де Браун – незалежний член Наглядової Ради.
По тринадцятому питанню порядку денного вирішили: затвердити 
наступні умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами 
Наглядової Ради Банку:
- строк повноважень членів Наглядової Ради – 1 рік;
- встановити, що розмір винагороди незалежного члена Наглядової Ради 
Банку Джейкобс Марго Кар становить 1250 євро в місяць, розмір 
винагороди члена Наглядової Ради Чорного Михайла Григоровича 
становить 33 000 грн. в місяць; договори з іншими членами Наглядової 
Ради укладаються на безоплатній основі;
- визначити, що усі витрати, понесені членами Наглядової Ради у зв’язку 
з виконанням ними покладених на них обов’язків, компенсуються Банком 
в повному обсязі на підставі укладених з ними договорів,
- встановити, що усі інші умови договорів мають відповідати вимогам 
чинного законодавства України.
Уповноважити Голову Правління Банку, або особу, що виконуватиме її 
повноваження, на укладення та підписання від імені Банку цивільно-
правових договорів з членами Наглядової Ради Банку.
По чотирнадцятому питанню порядку денного вирішили: внести зміни та 
доповнення до Кодексу корпоративного управління Банку шляхом 
затвердження його у новій редакції.
Вид загальних зборів - позачергові.
Дата проведення: 08.11.2017р.
Кворум зборів: 71,6474% до загальної кількості голосів.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: 
Наглядова рада.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного не 
вносилися.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного 
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок 
додаткових внесків.
4. Про приватне розміщення акцій.
5. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються 
повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій 
під час першого та другого етапів укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій.
6. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються 
повноваження щодо:
- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з
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першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо 
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками 
та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у 
процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у 
встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом 
Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття 
рішення про відмову від розміщення акцій;
- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на 
придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість 
реалізації такого права шляхом опублікування повідомлення про це в 
офіційному друкованому органі та загальнодоступній інформаційній базі.
7. Про визначення уповноваженої особи Банку, якій надаються повнова-
ження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого 
переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення 
про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій.
Результати розгляду питань порядку денного:
По першому питанню порядку денного вирішили: Обрати лічильну 
комісію у наступному складі: Голова комісії – Сапега Ольга Миколаївна, 
члени комісії: Фетісов Олексій Львович, Бедний Олег Ігорович.
По другому питанню порядку денного вирішили: Обрати секретарем 
Загальних зборів акціонерів Мальневу Олену Євгенівну.
По третьому питанню порядку денного вирішили: збільшити статутний 
капітал Банку на 130 002 400 (Сто тридцять мільйонів дві тисячі чотириста) 
гривень 00 копійок до розміру 1 339 050 900 (Один мільярд триста 
тридцять дев’ять мільйонів п’ятдесят тисяч дев’ятсот) гривень 00 копійок 
шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій Банку 
існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Номінальна 
вартість однієї простої іменної акції Банку складає 1,87 грн. (Одна гривня 
вісімдесят сім копійок). Загальна кількість простих іменних акцій Банку, що 
пропонуються до приватного розміщення, складає 69 520 000 (Шістдесят 
дев’ять мільйонів п’ятсот двадцять тисяч) штук. Форма існування акцій – 
бездокументарна. Привілейовані акції не пропонуються до розміщення. 
Мета розміщення акцій – збільшення статутного капіталу Банку.
По четвертому питанню порядку денного вирішили: прийняти рішення 
про приватне розміщення акцій. Рішення про приватне розміщення акцій, 
оформлене відповідно до вимог Порядку реєстрації випуску акцій при 
зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затверджено-
го рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
№ 1073 від 31.07.2012 р., є невід’ємною частиною цього Протоколу та 
оформлено Додатком № 1 до цього Протоколу. Визначити перелік осіб, 
які є учасниками такого розміщення, у Додатку № 2 до цього Протоколу. В 
процесі приватного розміщення акцій не передбачати отримання від 
акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого 
переважного права на придбання акцій додаткової емісії.
По п’ятому питанню порядку денного вирішили: встановити, що 
Наглядова Рада Банку є органом, якому надаються повноваження щодо 
визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та 
другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій.
По шостому питанню порядку денного вирішили: встановити, що

Наглядова Рада Банку є органом, якому надаються повноваження щодо:
- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій; 
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо 
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками 
та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у 
процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій; 
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у 
встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом 
Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття 
рішення про відмову від розміщення акцій;
- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на 
придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість 
реалізації такого права шляхом опублікування повідомлення про це в 
офіційному друкованому органі та загальнодоступній інформаційній базі.
По сьомому питанню порядку денного вирішили: встановити, що Голова 
Правління Банку є особою, якій надаються повноваження: 
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого 
переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення 
про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій.
Вид загальних зборів - позачергові.
Дата проведення: 07.12.2017р.
Кворум зборів: 71,6524% до загальної кількості голосів.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: 
Наглядова рада.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
не вносилися.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про внесення змін до Статуту Банку шляхом затвердження його у 
новій редакції.
Результати розгляду питань порядку денного: 
По першому питанню порядку денного вирішили: Обрати лічильну 
комісію у наступному складі: Голова комісії – Сапега Ольга Миколаївна, 
члени комісії: Фетісов Олексій Львович, Бедний Олег Ігорович.
По другому питанню порядку денного вирішили: Обрати секретарем 
Загальних зборів акціонерів Мальневу Олену Євгенівну.
По третьому питанню порядку денного вирішили: внести зміни до 
Статуту Банку, пов’язані зі збільшенням статутного капіталу Банку, 
шляхом затвердження Статуту у новій редакції. Доручити Голові 
Правління Банку, або особі, що виконуватиме її повноваження, 
підписати Статут Банку в новій редакції. Доручити Правлінню Банку 
провести роботу щодо погодження Статуту Банку в новій редакції в 
Національному банку України та здійснити його реєстрацію у 
державного реєстратора.
6. Інформація про дивіденди.
Опис Загальними зборами акціонерів рішення щодо нарахування та 

виплати дивідендів за підсумками звітного та попереднього років 
не приймались.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТАРТ». 

Код за єДРПОУ 14309818.
Повідомлення 

про виникнення особливої інформації 
(Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів) емітента
1. Місцезнаходження 03124, Київ, Вацлава Гавела, б.8
2. Міжміський код, телефон та 
факс

044-408-00-11 408-65-77

3. Електронна поштова 
адреса

start_5@ukr.net

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/start 

Текст повідомлення
28.04.2018 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СТАРТ» (кворум 

99,96%) прийнято рiшення (протокол б/н вiд 28.04.2018 року) про затвер-
дження рiшення Наглядової ради Товариства, оформленого протоколом 
№ 2-1-пр вiд 02.10.2017 року, щодо надання попередньої згоди на вчинен-
ня значного правочину, з подальшим затвердженням такого рiшення за-
гальними зборами акцiонерiв. Сума коштiв, що є предметом правочину, 
становить 779,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПрАТ «СТАРТ» станом на 
31.12.2016 р. становить 2687,0 тис.грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 29 %. 

Предмет правочину – укладання ПрАТ «СТАРТ» договору пiдряду з ТОВ 
«IЦ АЛМIС» (код ЄДРПОУ 40243514) на виконання реконструкцiї газових 
мереж, якими користується Товариство. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй - 660 157 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi 
у загальних зборах 659 899 шт. (99,96%). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» надання згоди на затвердження попереднього рiшення 
Наглядововї ради Товариства щодо надання згоди про вчинення значного 
правочину - 659 899 шт.(100%).
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Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", 
00191164, 85300 Донецька об-
ласть д/в м. Покровськ 
вул. Торгiвельна, буд. 106А, 
(06239) 22-650

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

29.04.2018 р.

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

pao.dmz.com.ua

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

Приватне акціонерне товари-
ство "КПМГ Аудит", 31032100

5. Інфор-
мація 
про 
загальні 
збори 
(розділ 
заповню-
ється у 
випадку, 
якщо 
емітент 
- акціо-
нерне 
товари-
ство)

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 26.07.2017
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товариства.
2.Звiт голови Правлiння про результати фiнансово - госпо-
дарської дiяльностi Товариства за 2014-2016 роки. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту голови 
Правлiння.
3.Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 
2014-2016 роки. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Наглядової ради.
4.Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 
пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2014-2016 роки. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї.
5.Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2014-2016 роки.
6.Затвердження порядку розподiлу прибутку (визначення 
порядку покриття збиткiв) Товариства за 2014 -2016 роки з 
урахуванням вимог, передбачених законом.
7.Про затвердження мiсцезнаходження Товариства.
8.Про затвердження рiшень, прийнятих Наглядовою радою 
Товариства.
9.Внесення змiн до Статут)' Товариства.
10.Про внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх поло-
жень Товариства.
11.Про припинення повноважень членiв Наглядової ради 
Товариства.
12.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
13.Про затвердження умов договорiв iз членами Наглядо-
вої ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. 
Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих 
договорiв вiд iменi Товариства.
14.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
15.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
16.Про затвердження умов договорiв iз членами Ревiзiйної 
комiсiї Товариства i визначення особи, уповноваженої на їх 
пiдписання вiд iменi Товариства.
17.Попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 
не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
18.Про надання згоди на вчинення правочинiв iз 
заiнтересованiстю.
ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РIШЕННЯ:
За першим питанням ПОРЯДКУ денного:
1.Обрати Долгу Оксану Русланiвну - головою лiчильної 
комiсiї загальних зборiв Товариства, Живуна Володимира 
Павловича та Великанова Сергiя Володимировича - члена-
ми лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. Повно-
важення лiчильної комiсiї вважати припиненими пiсля 
розгляду та пiдрахунку голосiв з усiх питань порядку 
денного.

За другим питанням порядку денного:
2.Затвердити звiт Голови Правлiння про результати 
фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2014 
рiк, 2015 рiк, 2016 рiк.
За третiм питанням порядку денного:
3.Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк, 
2015 рiк, 2016 рiк.
За четвертим питанням ПОРЯДКУ денного:
4.Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства 
за пiдсумками перевiрки фiнансово- господарської 
дiяльностi Товариства за 2014 рiк, 2015 рiк, 2016 рiк.
За п'ятим питанням порядку денного:
5.Затвердити рiчнi звiти Товариства за 2014 рiк, 2015 рiк, за 
2016 рiк.
За шостим питанням порядку денного:
6.1.У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку Товариства по 
результатам дiяльностi Товариства за 2014 рiк розподiл 
прибутку Товариства за 2014 рiк не здiйснювати. Збиток 
Товариства по результатам дiяльностi за 2014 рiк 
покрити за рахунок нерозподiленого прибутку минулих 
рокiв.
6.2.У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку Товариства по 
результатам дiяльностi Товариства за 2015 рiк розподiл 
прибутку Товариства за 2015 рiк не здiйснювати. Збиток 
Товариства по результатам дiяльностi за 2015 рiк покрити 
за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв.
6.3.У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку Товариства по 
результатам дiяльностi Товариства за 2016 рiк розподiл 
прибутку Товариства за 2016 рiк не здiйснювати. Збиток 
Товариства по результатам дiяльностi за 2016 рiк покрити 
за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв.
За сьомим питанням порядку денного:
7.Затвердити наступне мiсцезнаходження (адресу) 
Товариства: Україна, 85300, Донецька область, мiсто 
Покровськ, вулиця Торгiвельна, будинок 106 А,
За восьмим питанням порядку денного:
8.Затвердити рiшення, прийнятi Наглядовою радою 
Товариства:
водо продажу майна, оформлене протоколом №63 вiд 
20.12.2016; щодо узгодження господарської операцiї з 
переоцiнки чавуну, оформлене протоколом №63/1 вiд 
20.02.2017; щодо змiни мiсцезнаходження Товариства, 
оформлене протоколом №64/1 вiд 31.03.2017; щодо 
обрання голови та членiв правлiння Товариства, оформле-
не протоколом №65 вiд 10.04.2017.
За дев'ятим питанням ПОРЯДКУ денного:
9.Внести змiни та доповнення до Статуту ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКИЙ 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" шляхом викладення його в новiй 
редакцiї. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. 
Доручити Головi Правлiння Товариства - Никитенко Андрiю 
Iвановичу пiдписати щойно затверджену нову редакцiю 
Статуту та забезпечити її державну реєстрацiю у встанов-
леному законодавством порядку, в тому числi шляхом 
видачi вiдповiдної довiреностi третiй особi.
За десятим питанням порядку денного:
10. Внести змiни та доповнення до наступних внутрiшнiх 
положень Товариства, шляхом укладення їх в новiй 
редакцiї: Положення про загальнi збори акцiонерiв 
Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; 
Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства; Положення 
про Правлiння Товариства. Затвердити зазначенi новi 
редакцiї внутрiшнiх положень Товариства.
Доручити головi Правлiння Товариства Никитенко Андрiю 
Iвановичу пiдписати щойно затвердженi новi редакцiї Поло-
ження про загальнi збори Товариства, Положення про 
Наглядову раду Товариства; Положення про Ревiзiйну 
комiсiю Товариства; Положення про Правлiння Товариства.
За одинадцятим питанням порядку денного:
11.Припинити повноваження голови та членiв Наглядової 
ради Товариства.
За дванадцятим питанням порядку денного;
12.Перелiк кандидатiв, обраних до складу Наглядової ради 
Товариства: ємченко Андрiй Валентинович, Соколова 
Людмила Володимирiвна, Надич Iгор Богданович, Гуреєв 
Максим Костянтинович, Горбачова Тетяна Iванiвна.
За тринадцятим питанням порядку денного:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД”
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 Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, ідентифікацій-
ний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юри-
дичних осіб, фізичних осіб 
- підприємців та громад-
ських формувань, місце-
знаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"САРАТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА 
КОЛОНА № 6", 00912066, 68200 Одеська об-
ласть Саратський р-н смт. Сарата 
Промзона, 6, (04848) 2-29-62

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

27.04.2018

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

www.pmk6.pat.ua

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

ТОВ "Трансаудит", 23865010

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюєть-
ся у випадку, якщо емітент 
- акціонерне товариство)

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
16.01.2017
Порядок денний загальних зборiв (перелiк 
питань, що розглядалися на загальних 
зборах):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прий-
няття рiшення про припинення їх повнова-
жень.
2. Розгляд звiту Голови комiсiї по припиненню 
шляхом перетворення за 2013-2016 роки та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту.
3. Затвердження рiчного звiту та балансу за 
2013-2016 рiк.
4. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 
2013-2016 рiк з урахуванням вимог, передба-
чених законом.
5. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з 
урахуванням вимог, передбачених законом.

6. Затвердження результатiв перетворення 
та обмiну акцiй ПрАТ "САРАТСЬКА ПМК-6" 
на долi в Статутному капiталi ТОВ 
"САРАТСЬКА ПМК-6";
7. Затвердження результатiв викупу акцiй 
ПрАТ "САРАТСЬКА ПМК-6";
8. Затвердження за ТОВ "САРАТСЬКА 
ПМК-6" акцiй акцiонерiв, якi не подали 
заяви на обмiн або викуп акцiй.
9. Затвердження значних правочинiв.
10. Затвердження передавального акту.
11. Обрання уповноваженої особи на 
пiдписання установчих документiв 
правонаступника ПрАТ "САРАТСЬКА 
ПМК-6" вiд iменi акцiонерiв.
Всi питання по порядку денному розглянутi 
в повному обсязi. Рiшення затвердженi. 
Iнших пропозицiй до перелiку питань 
порядку денного не надходило.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 27.10.2017
Порядок денний загальних зборiв (перелiк 
питань, що розглядалися на загальних 
зборах):
1. Про обрання робочих органiв та 
затвердження регламенту роботи 
Загальних зборiв акцiонерного товариства.
2. Про зупинення обiгу акцiй 
розпорядження НКЦПФР №315-КФ-З вiд 
13.06.2017;
3. Затвердження результатiв перетворення 
та обмiну акцiй ПрАТ "САРАТСЬКА ПМК-6" 
на долi в Статутному капiталi ТОВ 
"САРАТСЬКА ПМК-6";
4. Затвердження результатiв викупу акцiй 
ПрАТ "САРАТСЬКА ПМК-6";
5. Затвердження передавального акту;
6. Обрання уповноваженої особи на 
пiдписання установчих документiв 
правонаступника ПрАТ "САРАТСЬКА 
ПМК-6" вiд iменi акцiонерiв.
Всi питання по порядку денному розглянутi 
в повному обсязi. Рiшення затвердженi. 
Iнших пропозицiй до перелiку питань 
порядку денного не надходило.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“САРАТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА № 6”

13.Затвердити умови договорів (типову форму договору), 
якi укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 
Обрати особою, що уповноважується на пiдписання 
договорiв з членами Наглядової ради Товариства на 
затверджених умовах, голову Правлiння Товариства - Ники-
тенко Андрiя Iвановича.
За чотирнадцятим питанням ПОРЯДКУ денного
14.Припинити повноваження голови та членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.
За п'ятнадцятим питанням ПОРЯДКУ денного:
15.Перелiк кандидатiв, обраних до складу Ревiзiйної комiсiї 
Товариства: Юшков євген Олександрович, Голiк Ольга 
Вiкторiвна, Новiкова Свiтлана Iванiвна.
За шiстнадцятим питанням порядку денного:
16.Затвердити умови договору (типову форму договору), що 
укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
Встановити виконання обов'язкiв членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за договором на безоплатнiй основi. Уповнова-
жити голову Правлiння Товариства Никитенко Андрiя 
Iвановича пiдписати договори з членами Ревiзiйної комiсiї 
Товариства на затверджених умовах вiд iменi Товариства.
За сiмнадцятим питанням порядку денного:
17.Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, 
якi можуть вчинятися ПАТ "ДМЗ" у ходi поточної господар-
ської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати 
прийняття цього рiшення, тобто до 26.07.2018 року включно:

характер правочинiв - купiвля металопродукцiї, гранична 
сукупна вартiсть правочинiв - 200 000 000,00 гривень;
характер правочинiв - продаж та/або постачання 
металопродукцiї, гранична сукупна вартiсть правочинiв - 
200 000 000,00 гривень.
Уповноважити Наглядову раду Товариства здiйснити всi 
необхiднi дiї щодо узгодження всiх умов таких 
правочинiв вiдповiдно до прийнятого Загальними 
зборами рiшення, а голову Правлiння або iншу особу 
уповноважену на це довiренiстю, виданою головою 
Правлiння, на укладання та пiдписання таких значних 
правочинiв вiдповiдно до узгоджених Наглядовою радою 
Товариства умов.
За вiсiмнадцятим питанням ПОРЯДКУ денного:
18. Надати згоду на вчинення правочину iз 
заiнтересованiстю:
договору купiвлi-продажу нерухомого майна що 
укладений Товариством з ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
ЗАВОД" 28.12.2016 року, що зареєстрований 
в реєстрi вiдповiдних правочинiв за №2175 (характер 
правочину - продаж нерухомого майна залiзничного 
цеху).

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного 
та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів 
не приймалось
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", 
код за ЄДРПОУ 30019775
04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26-28 
+38 044 4612937

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

27.04.2018

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

www.ugv.com.ua

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

ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК", 
код за ЄДРПОУ 25642478 

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

Єдиним акціонером - власником 100% 
акцiй Товариства є Публiчне акцiонерне 
товариство "Нацiональна акцiонерна 
компанiя "Нафтогаз України". Згiдно зi  
ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" до 
ПАТ "Укргазвидобування" не застосову-
ються положення статей 33-48 цього 
закону щодо порядку скликання та 
проведення загальних зборiв акцiонерiв.
Протягом звітного 2017 року єдиним 
акціонером ПАТ «Укргазвидобування» 
було оформлено 107 рішень акціонера. 
Зокрема, згідно зі ст. 32 Закону України 
«Про акціонерні товариства» рішенням 
акціонера від 25.04.2017 року №100 були 
розглянуті такі питання:
1. Звіт Правління про результати 
фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік, пропозиції щодо 
основних напрямків діяльності на 
2017 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Правління за 2016 рік. 
ВИРІШИЛИ: 1.1. Затвердити звіт 
Правління Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік, пропозиції щодо 
основних напрямків діяльності на 2017 рік 
(додаток 1). Визнати роботу Правління 
Товариства за 2016 рік задовільною.
2. Звіт та висновки Ревізійної комісії 
Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 
2016 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту та висновків Ревізійної 
комісії. 
ВИРІШИЛИ: 2.1.Затвердити звіт та 
висновки Ревізійної комісії Товариства за 
2016 рік (додаток 2). Визнати роботу 
Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік 
задовільною.
3. Затвердження річного звіту Товариства 
за 2016 рік.
ВИРІШИЛИ: 3.1.Затвердити річний звіт 
Товариства за 2016 рік, який включає 
фінансову звітність Товариства та звіт 
незалежного аудитора ПрАТ «Делойт енд 
Туш Юкрейніан Сервісез Компані» 
(додаток 3)
4. Затвердження розподілу прибутку 
Товариства за 2016 рік, строку та порядку 
виплати дивідендів. 
ВИРІШИЛИ: 
4.1.Затвердити такий розподіл чистого 
прибутку Товариства за 2016 рік у сумі 
11 919 600 тис. гривень: 

- 50 % чистого прибутку, що становить 
5 959 800 тис. гривень, спрямувати на 
виплату дивідендів; 
- 50 % чистого прибутку, що становить 
5 959 800 тис. гривень, спрямувати на 
розвиток Товариства. 
4.2.Датою складання переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів, 
визначити 16.05.17. 
4.3. Виплату дивідендів здійснити 
безпосередньо акціонеру Товариства – 
Компанії, а саме направити суму таких 
дивідендів шляхом переказу на його 
банківський рахунок у строк з 16.05.17 по 
31.05.17. 
4.4. Голові правління Товариства або 
особі, яка виконує його обов’язки 
забезпечити направлення акціонеру 
повідомлення про виплату дивідендів

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, що 
передував звітному

за простими 
акціями

за 
привіле-
йовани-

ми 
акціями

за простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума 
нарахованих 
дивідендів, 
грн.

22 854 381 750 0 5 959 800 000 0

Нараховані 
дивіденди 
на одну 
акцію, грн.

2.69 0 0.70 0

Сума 
виплачених 
дивідендів, 
грн.

0 0 5 959 800 000 0

Дата 
складання 
переліку 
осіб, які 
мають право 
на отриман-
ня дивіден-
дів

21.05.2018 0 16.05.2017 0

Дата 
виплати 
дивідендів

- - 24.05.2017 -

Опис Єдиним акцiонером Товариства - Публiчним акцiонерним 
товариством "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз 
України" 26.04.2018 року було прийнято рiшення про 
виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства 
у 2017 роцi в розмiрi 22 854 381 750 грн. Виплату 
дивiдендiв здiйснити безпосередньо акцiонеру 
Товариства – Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз 
України", а саме направити суму таких дивiдендiв шляхом 
переказу на її банкiвський рахунок у строк з 23.05.2018 по 
15.06.2018 року. Датою складення перелiку осiб, якi мають 
право на отримання дивiдендiв визначено 
21.05.2018 року

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 146836446 92020102
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

92475421 62379311

Довгострокові фінансові інвестиції 1289685 1391536
Запаси 1679909 2258561
Сумарна дебіторська заборгованість 165949 345383
Грошові кошти та їх еквіваленти 338579 220494
Власний капітал 123373632 72339064
Статутний капітал 3854125 3854125

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРГАЗВИДОБУВАННЯ”
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Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

44663236 20088463

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

14234978 9165631

Поточні зобов'язання і забезпечення 9227836 10515407
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

3.5579 1.3917

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

3.5579 1.3917

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8564722221 8564722221
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна 
номінальна 
вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

0 0

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

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

дичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емі-
тента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІМ. ЩОРСА»; 
03779610; 42065, Сумська обл., Роменський район, село Біловод, 
БУЛЬВАР МИРУ, будинок 2; +380544898343 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 30 квітня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: agro-shchorsa.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ау-
диторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ 
АУДИТ», 37024556

5. Інформація про загальні збори:
27.04.2017р. були проведені чергові загальні збори товариства.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова 

рада товариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного 
не надходили. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ Обрання лiчильної комiсiї. Обрання голови та 
секретаря зборiв. Затвердження порядку проведення загальних зборiв 
акцiонерного товариства. Звiт виконавчого органу про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк, та прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. Звiт 
наглядової ради товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту наглядової ради. Затвердження рiчного 
фiнансового звiту (балансу) Товариства за 2016 р. Визначення поряд-
ку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2016 р. Про 
припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Това-
риства. Обрання членiв наглядової ради Товариства. Визначення упо-
вноваженої особи на укладання та пiдписання вiд iменi Товариства 
контрактiв (договорiв) з новообраними членами наглядової ради та 
визначення розмiру їх винагороди. Прийняття рiшення про внесення 
змiн до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в 
новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи на пiдписання за-
твердженого черговими загальними зборами статуту товариства, ви-
кладеного в новiй редакцiї. Про списання основних засобiв. Про 
пiдтвердження рiшень органiв управлiння товариства. Прийняття 
рiшення про укладення (затвердження) договорiв (угод, контрактiв).

ВИРІШИЛИ:
1.Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії - Остріш-

ко Тетяни Миколаївни, членів комісії - Шебеді Тетяни Іванівни, Жоги 
Оксани Володимирівни. 2. Обрати головою Зборів – Фурмана Ігоря Во-
лодимировича, а секретарем – Іващенка Олександра Васильовича. 3. 
Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 15 хвилин, а 
для запитань та відповідей – до 10 хвилин. 4. Затвердити звіт виконав-
чого органу (директора) ПАТ «Ім. Щорса» про підсумки діяльності за 
2016 рік. 5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Ім. Щорса» за 
2016 рік. 6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Ім. Що-
рса» за 2016 рік. 7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покрит-
тя збитків ПАТ «Ім. Щорса» за 2016 рік згідно статей «Доходів та Ви-
трат». 8. Припинити повноваження наглядової ради Товариства, а 
саме: Прокоси Богдана Сергійовича, Дутки Ігоря Михайловича, Соро-
ки Наталії Василівни. 9. Обрати кумулятивним голосуванням нових 
членів Наглядової ради товариства у складі 3 (трьох) осіб, а саме Про-
косу Богдана Сергійовича, Сороку Наталію Василівну, Олексюка Андрі-
ана Івановича. 10. Уповноважити директора Товариства Іващенка О.В. 
на підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообра-
ними членами наглядової ради та визначити здійснення їх діяльності 
на безоплатній умові. 11. Внести відповідні зміни до Єдиного  
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, а також установчих документів підприєм-
ства, де визначити адресу місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМ. ЩОРСА»: 42065, Сумська обл., Ромен-
ський район, с. Біловод, бульвар Миру, буд. 2, та відповідно внести 
зміни до пункту 1.5. Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ІМ. ЩОРСА», викласти та затвердити його в новій редакції, а 
саме: Місцезнаходження товариства: згідно даних внесених до Єдино-
го державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань. Затвердити нову редакцію статуту ПАТ 
«Ім. Щорса» і доручити директору Товариства Іващенку О.В. підписати 
його та здійснити державну реєстрацію з урахуванням внесених змін. 
12. Уповноважити директора Товариства Іващенка О.В. на підписання 
затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, 
викладеного в новій редакції. 13. Списати основні засоби товариства, 
перелік яких буде викладено в Додатку №1 до Протоколу чергових за-
гальних зборів акціонерів ПАТ «Ім. Щорса» 2017 року. 14. Підтвердити 
всі рішення органів управління товариства. 15. Попередньо погодити 
та схвалити укладення договорів (угод, контрактів), а саме: кредитні 
договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, дого-
вори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової 
допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлен-
ня права вимоги та договори переведення боргу.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМ. ЩОРСА»

Річна інформація ПрАТ «Радіокомпанія Люкс», 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Радіокомпанія Люкс», 23158131, вул. Володимирська, буд. № 61/11, 

кв.50, м.Київ, Голосiївський, Київська, 01033, (044) 2011125
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: radiolux.bfg.lviv.ua 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РАДІОКОМПАНІЯ ЛЮКС»

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЧЕРНIГIВТОРГБУДМАТЕРIАЛИ», 
05468892, Чернігівська обл, 14007, 
м. Чернiгiв, Ванди Василевської, 11 
(0462) 652 021,

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

27.04.2018

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

www. torgbudm.com

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНIГIВТОРГБУДМАТЕРIАЛИ»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «РОСАВА» , 
30253385, Леваневського, 91, м. Біла 
Церква, Київська область, 09108, 
Україна, (04563) 3-77-19

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

30.04.2018

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

www.rosava.prat.ua

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

ли приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-
ВТОРМЕТ»; 13969919; 33013, 
м. Рівне, вул. Ніла Хасевича, 35; 
(0362) 62-53-38

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

26.04.2018р.

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

13969919.infosite.com.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2017 рік емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛИЧИНА-АВТО», 
32801235, вул. Городоцька, 282, м. Львiв, Львiвська область, 79040, Укра-
їна, (032) 232-07-40, (032) 232-07-49

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.galychyna-avto.lviv.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТзОВ «ІФ-аудит», 31790207

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 14.04.2017 року. Кворум зборів: 99,9998% до загальної кіль-
кості голосів.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів 

Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціоне-

рів Товариства.
4. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії 
Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової 
звітності Товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсум-
ками діяльності Товариства у 2016 році.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом року.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладен-
ня його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визна-
чення уповноваженої особи на його підписання.

13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
14. Обрання членів Наглядової Ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової Ради.

Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціоне-
рів не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного: З питань порядку денного 
№ 1-13 та № 15 рішення «за» прийнято 100 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у Зборах та мають право голосу, з питання № 14 до 
складу Наглядової Ради обрано Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюту І.В..

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

Генеральний директор  Зінкевич Н.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. Загальні ві-
домості 1.Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Будiвельно - монтажне управлiння по газифiкацiї» 2. Код за ЄДРПОУ 03335563 
3. Місцезнаходження 29019, м. Хмельницький, Проспект Миру 42/1 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс (0382) 71-72-70 (0382) 71-72-70 5.Електронна пошто-
ва адреса patbmu@ukr.net 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації bmu.pat.ua 7. Вид осо-
бливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента Рiшенням чергових 
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БМУ ПО ГАЗИФIКАЦIЇ», що 
вiдбулися 27.04.2018 року припинено повноваження:- члена наглядової ради 
Овчарука А О.(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспорт-
них даних).У зв'язку iз припиненням повноважень посадової особи, як члена 
наглядової ради, припинено повноваження, як голови наглядової ради. Обiймав 
дану посаду з 27.04.2017 р., акцiями Товариства не володiє є представником 
акцiонера ТОВ»IБК Подiлля». Особа не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини;-члена наглядової ради Овчарука К.А.(фiзична особа не 
надала письмової згоди на розкриття паспортних даних). Обiймав дану посаду 
з 27.04.2017 р.,володiє акцiями товариства, що складає 3.384113% вiд статут-
ного капiталу. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини;-члена наглядової ради Крупської Н.В.(фiзична особа не надала пись-
мової згоди на розкриття паспортних даних). Обiймала дану посаду з 
27.04.2017р.,акцiями товариства не володiє, є представником акцiонера ТОВ 
«IБК Подiлля». Письмової згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини;-члена 
наглядової ради Войта В.В.(фiзична особа не надала письмової згоди на роз-
криття паспортних даних). Обiймав дану посаду з 27.04.2017 р., володiє акцiями 
товариства, що складає 0.021992% вiд статутного капiталу. Особа не має непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини;-члена наглядової ради 
Фiалковської Т.Т(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття пас-
портних даних),акцiями товариства не володiє, є представником акцiонера 
ТОВ «IБК Подiлля». Обiймала дану посаду з 27.04.2017 р. Особа не має непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Рiшенням чергових за-
гальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БМУ по газифiкацiї», що вiдбулися 27.04.2018 
року обрано:- членом наглядової ради Овчарука А.О.Рiшенням наглядової 
ради ПАТ «БМУ по газифiкацiї» вiд 27.04.2018 р. обраний головою наглядової 
ради. Попереднє мiсце працi за останнi 5 рокiв: ПАТ «БМУ по газифiкацiї»- Го-
лова наглядової ради, акцiями товариства не володiє, є представником 
акцiонера ТОВ «IБК Подiлля». Письмової згоди на розкриття паспортних даних 
не надавав. Строк повноважень до наступних рiчних зборiв, не має непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини;-членом наглядової ради Овча-
рука К.А. Попереднє мiсце працi за останнi 5 рокiв -ТОВ IБК «Подiлля» дирек-
тор, володiє акцiями товариства, що складає 3.384113% вiд статутного капiталу. 
Письмової згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Строк повнова-
жень до наступних рiчних зборiв, не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини;-членом наглядової ради Крупську Н.В. Попереднє мiсце 
працi за останнi 5 рокiв - Член наглядової ради, акцiями товариства не володiє, 
є представником акцiонера ТОВ «IБК Подiлля». Письмової згоди на розкриття 
паспортних даних не надавала.Строк повноважень до наступних рiчних зборiв.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини;-членом на-
глядової ради Войта В.В. Попереднє мiсце працi за останнi 5 рокiв - директор 
ТОВ «СКВ Ресурс» , який володiє акцiями товариства, що складає 0.021992% 
вiд статутного капiталу, Письмової згоди на розкриття паспортних даних не на-
давав. Строк повноважень до наступних рiчних зборiв.Не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини;-членом наглядової ради 
Фiалковську Т.Т., яка є представником акцiонера юридичної особи ТОВ «IБК 
Подiлля», акцiями товариства не володiє. Попереднє мiсце працi за останнi  
5 рокiв - бухгалтер ТОВ «Подiллябудтехнагляд». Строк повноважень до наступ-
них рiчних зборiв.Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини. Голова правління Янечко Леонiд Володимирович
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"УКРНАФТА", 00135390, м. Київ, 
Шевченкiвський, 04053, 
пров. Несторiвський, буд. 3-5, 
(044) 506-10-45

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

30.04.2018

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

www.ukrnafta.com

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

ТОВ "АФ ''ПрайсвотерхаусКуперс 
(Аудит)", 21603903

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

Збори відбулись 18.05.2017

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 34387198 33249809
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13399311 14464452
Довгострокові фінансові інвестиції 9417 9417
Запаси 5199130 4061772
Сумарна дебіторська заборгованість 3683693 3315098
Грошові кошти та їх еквіваленти 380996 246158
Власний капітал 3172387 2749583
Статутний капітал 1010972 1010972
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -14715062 -15027044
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1814520 1691619
Поточні зобов'язання і забезпечення 29400291 28808607
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

8.19 -161.16

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

8.19 -161.16

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 54228510 54228510
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНА 
КОМПАНIЯ "ВАШ ДIМ", 
32181742Львівська , -, 79015, м. Львiв, 
вул. Героїв УПА, 72 (032) 247-25-35,

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

30.04.2018

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

http://www.vashdim.com.ua/

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТ–СЕРВIС 
IНК», 13659226 ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«АУДИТ–СЕРВIС IНК», 13659226

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

Емітент не є акціонерним товариством

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 434698 374895
Основні засоби (за залишковою вартістю) 945 1010
Довгострокові фінансові інвестиції 16218 15607
Запаси 57127 48601
Сумарна дебіторська заборгованість 146090 122319
Грошові кошти та їх еквіваленти 2189 10092
Власний капітал -329917 -285115
Статутний капітал 85712 85712
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -415629 -370827
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 323138 396164
Поточні зобов'язання і забезпечення 441477 263846
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

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

загальна номіналь-
на вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

Річна інформація емітентів за 2017 рік, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «РАДОСИНЬ» , 
23379189м. Київ , Деснянський, 02217, 
м.Київ, Т.Драйзера, 8 (044)546 57 99,

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

27.04.2018

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

23379189.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СХIД-2»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приват-
не (закрите) розміщення цінних паперів для опублікування в офіцій-
ному друкованому виданні) / 1. Повне найменування емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента / 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХIД-2», (код 20058639), 
м. Київ, Дарницький р-н, 02096, м.Київ, вул.Сормовська,3,  
т.(044)566-60-24;, / 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії / 27.04.2018 /  
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію / http://shid2.aspectgroup.com.u



№82, 30 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

357

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 
АВТОБАЗА №5"

2. Код за ЄДРПОУ 01236325
3. Місцезнаходження 49089, м.Днiпро, вул. Автотранспорт-

на, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс 0567904191 д/н
5. Електронна поштова адреса m.danilov@avtek.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://dnbaza5.zvitat.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів

II. Текст повідомлення
26.04.2018 року рiчними загальними зборами ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5» 

прийняте рiшення (Протокол №1/2018 вiд 26.04.2018р.) про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинiв: характер правочинiв - 
кредитнi угоди, договори застави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової 
поворотної фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, 
зберiгання, договори придбання сировини,автомобiльної технiки та iнших 
необхiдних товарiв, послуг, в тому числi але не виключно комунальних, а 
також будiвельно-монтажних робiт тощо та вiдповiдних додаткових угод до 
таких договорiв.

гранична сукупна вартiсть правочинiв - 10 000 000,00 (десять мiльйонiв 
гривень 00 коп.), вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi – 16 400 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупної 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi – 60,97%, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй –  
64 594 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за-
гальних зборах – 48 213 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення - 48 213 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що прого-
лосували «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 Шевченко Яна Павлiвна
в.о.Генерального директора (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 27.04.2018

(дата)

Річна інформація за 2017 рік емітента цінних паперів для опублікування в 
офіційному друкованому виданні) I. Основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ 
«УКРЕНЕРГОБУД», 
16291301м. Київ , Печерський ,  01042, 
Київ, бульвар Марiї Приймаченко 1/27 
(044) 287 33 30

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

27.04.2018

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

http://ukrenergobud.wixsite.com/
ukrenergobud

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська фірма 
«Імона – Аудит», 23500277

5. Інформація про загальні збори (роз-
діл заповнюється у випадку, якщо емі-
тент - акціонерне товариство)

20.04.2018 р.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 72997 68226
Основні засоби (за залишковою вартістю) 136 175
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1048 1127
Сумарна дебіторська заборгованість 1003 1024
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 0
Власний капітал -15765 -15671
Статутний капітал 6786 6786
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -22587 -22493
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 73735 73316
Поточні зобов'язання і забезпечення 15027 10581
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

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

загальна номінальна вартість 0,1 0,1
у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

Річна інформація 
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРВОНЕ РЕМОНТНЕ 
ПІДПРИєМСТВО», 00906930, Україна, 41432, Сумська обл., Глухів-
ський р-н, смт. Червоне, вул. К. Маркса, 40, (05444)61248;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://www.00906930.emitents.org;

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фірма «Міла – аудит», 23504528;

5. Інформація про загальні збори:
Вид загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 14.07.2017. Кво-

рум зборів: 100 %.
Порядок денний: 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішен-

ня про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря За-
гальних зборів акціонерів Товариства. 3. Прийняття рішення з питань по-
рядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів. 4. Звіт 
Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Нагля-
дової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 6. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства. 7. 

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту. 8. Припинення повноважень членів Ревізійної ко-
місії. 9. Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період 
між проведенням загальних зборів Товариства. 10. Затвердження річного 
звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 11. Визначення порядку розподілу 
прибутку та покриття збитків за 2016 рік. 12. Припинення повноважень ви-
конавчого органу. 13. Прийняття рішення про ліквідацію акціонерного това-
риства, обрання ліквідаційної комісії. 14. Затвердження порядку ліквідації, 
порядку та строку заявлення кредиторами своїх вимог, порядку розподілу 
між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог креди-
торів. 15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 16. Затвер-
дження умов договорів із членами Наглядової ради Товариства, встанов-
лення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цих договорів від імені Товариства. 17. Про обрання членів Ре-
візійної комісії Товариства. 18. Затвердження умов договорів із членами 
Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені Това-
риства. 19. Зміну колегіального виконавчого органу (правління) на одноо-
сібний (директор). 20. Прийняття рішення про зміну адреси місцезнаходження 
Товариства. 21. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шля-
хом викладення його у новій редакції;

На зборах були розглянутi всi питання порядку денного та по кожному 
питанню були прийнятi вiдповiднi рiшення, за які проголосували 100 % го-
лосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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Річна інформація емітента цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМІНВЕСТИЦІЇ», 
35114354, Україна, 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 39-Г, 0443382360;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: https://sites.google.com/site/patprominvestycii;

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фірма «Міла – аудит», 23504528;

5. Інформація про загальні збори:
Вид загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 28.02.2017. Кво-

рум зборів: 100 %.
Порядок денний: 1. Припинення повноваження директора Товариства. 

2. Обрання на посаду директора Товариства. 3. Зміна місцезнаходження 
Товариства. 4. Уповноваження директора Товариства на здійснення всіх 
необхідних дій щодо державної реєстрації зміни інформації про Товари-
ство відповідно до вимог чинного в Україні законодавства, з правом пере-
доручення третім особам.

На зборах були розглянутi всi питання порядку денного та по кожному 
питанню були прийнятi вiдповiднi рiшення, за які проголосували 100 % го-
лосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вид загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 25.04.2017. Кво-

рум зборів: 100 %.
Порядок денний: 1. Обрання робочих органів річних загальних зборів акці-

онерів Товариства. 2. Затвердження регламенту роботи річних загальних збо-
рів акціонерів Товариства. 3. Звіт Директора Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. 4. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Директора Товариства. 5. Звіт Ревізійної комісії Това-
риства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії 
Товариства. 6. Розгляд та затвердження Звіту (висновку) аудитора (аудитор-
ської фірми) про аудит річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.  
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 89. Розподіл прибутку і 
збитків Товариства за підсумками діяльності в 2016 році з урахуванням вимог, 
передбачених законом. 9. Затвердження розміру річних дивідендів з ураху-
ванням вимог, передбачених законом. 10. Визначення основних напрямків ді-
яльності Товариства на 2017 рік. 11. Затвердження кількісного складу наглядо-
вої ради Товариства, переобрання та призначення членів наглядової ради 
Товариства; 12. Обрання (призначення, переобрання) ревізійної комісії (реві-
зора) Товариства; 13. Зміна місцезнаходження Товариства; 14. Про попереднє 
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, та визна-
чення характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості, надання 
повноважень Директору на підписання договорів щодо таких правочинів;

На зборах були розглянутi всi питання порядку денного та по кожному 
питанню були прийнятi вiдповiднi рiшення, за які проголосували 100 % го-
лосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ПОЛІСЯНКА»
2. Код за ЄДРПОУ 02969679
3. Місцезнаходження 10029 м. Житомир пров. I Сінний, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс 0412 421070, 473514
5. Електронна поштова адреса емітента polisianka@emzvit.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.polіsіanka.ho.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

№ 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 27.04.2018 10000 1903 525,48607
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

прийнято загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товари-
ства «Полісянка». Дата прийняття загальними зборами товариства рішен-
ня про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – 27 квіт-
ня 2018 року. Характер правочинів - виконання робіт та надання послуг, 
придбання майна Товариства, продажу майна Товариством, надання май-
на Товариства в заставу, отримання Товариством кредитів, позик. Гранична 
сукупна вартість правочинів - 10 (десять) млн. грн. Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2017 р.) – 
1903 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
525,48607%. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату прийняття 
загальними зборами акціонерів емітента рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів складає 95452 штук голосуючих ак-
цій. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах акціонерів, які відбулися 27.04.2018 р., складає 95430 штук голосу-
ючих акцій. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття 
рiшення – 95430 шт., або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцiй. 
«ПРОТИ» прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. Голосів, що 
«утримались» від прийняття даного рiшення, не зареєстровано.

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

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

2. Генеральний директор Писаренко Валентина Володимирівна 
27.04.2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА».

2. Код за ЄДРПОУ: 01974951.
3. Місцезнаходження: 24700, Вінницька область, смт. Піщанка, вулиця 

Центральна 49.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04349) 2-18-92.
5. Електронна поштова адреса: par@01974951.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.01974951.pat.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення. 1. Дата прийняття рішення: 27 квітня 2018 

року. 
2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори 

акціонерів ПрАТ «Піщанська центральна районна аптека». 
3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збо-

ри приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товари-
ством значних правочинів, в період з 27.04.2018 р. по 27.04.2019 р. (включ-
но), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характе-
ром) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), 
гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських про-

дуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) 
Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпе-
чення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або 
забезпечення зобов ’язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в 
тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переве-
дення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов’язані з 
діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьо-
му гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загаль-
ними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 
2 000 000,00 (Два мільйони гривень 00 копійок) грн.

4. Гранична сукупна вартість правочинів: 2000,0 тис.грн. 
5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності 578,6 тис.грн. 
6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 345,66%. 

7. Загальна кількість голосуючих акцій 244278 шт; кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у зборах – 244278 голосів; кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» – 244278 голосів; кількість голосу-
ючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0. 

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади директор Погребняк В.О. 27.04.2018 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНIГIВСЬКА 
МАКАРОННА ФАБРИКА»

2. Код за ЄДРПОУ 00382384
3. Місцезнаходження 14017, м. Чернiгiв, вул. Вячеслава 

Радченка, 23
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0462)646147 (0462)646147

5. Електронна поштова 
адреса

info@tayacn.com.ua

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

http://00382384.smida.gov.ua/

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 прийнято рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:
Щодо затвердження та подальше схвалення наступних правочинiв 

укладених мiж ПАТ «Чернiгiвська макаронна фабрика» i АТ «ОТП Банк»:
- Договору поруки № SR 14-181/28-2 вiд 30.04.2014 року, укладеного 

для забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Українськi макарони» пе-
ред АТ «ОТП Банк» за Договором про надання банкiвських послуг № СR14- 
156/28-2 вiд 23.04.2014 року ; 

- Договору про змiну № 1 вiд 13.05.2017 року до Договору поруки № SR 
14-181/28-2 вiд 30.04.2014 року, укладеного мiж ПАТ «Чернiгiвська мака-
ронна фабрика» i АТ «ОТП Банк».

- Договору про змiну № 2 вiд 14.02.2018 року до Договору поруки № SR 
14-181/28-2 вiд 30.04.2014 року, укладеного мiж ПрАТ «Чернiгiвська мака-
ронна фабрика» i АТ «ОТП Банк». 

Ринкова вартiсть майна майна або послуг, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства: 12000 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 7580 тис.грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину,до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звітності:158,31135 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй : 
2396095 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за-
гальних зборах: 1498877 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували 
«за» прийняття рiшення : 1498643. Кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголо-
сували «проти» прийняття рiшення : 234 шт.

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

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

Голова правління  Кондратенко Володимир Миколайович

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне 
акцiонерне товариство «Пiдводтрубопровiд» 2. Код за ЄДРПОУ 31989106 
3. Місцезнаходження 02139, Київ, Курнатовського, б. 20 4. Міжміський код, 
телефон та факс (0536) 7930875. Електронна адреса ms.marsr@gmail.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет pidvodtr.jimbo.com 7. Вид особливої 
інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення 1.Прийняти рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятись То-
вариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього 
рiшення: 1.1.укладення з ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ «КИЇВМIСЬКБУД» (iдентифiкацiйний код 
23527052) договору про передачу частини функцiй замовника по 
будiвництву житлового комплексу з вбудовано-прибудованими 
примiщеннями офiсного, торгiвельного та iншого призначення i паркiнгом 
по вул. Курнатовського, 20 в Днiпровському районi м. Києва на земельнiй 
дiлянцi, що розташована по вулицi Курнатовського, 20 у Днiпровському 
районi м. Києва, право користування якою належить Товариству на пiдставi 
договору оренди - гранична сукупна вартiсть правочину – 980 млн грн.; 
1.2.iнших правочинiв з необмеженим колом осiб, необхiдних для укладення 
та/або виконання правочину зазначеного в п. 1.1., а також правочинiв 
пов’язаних з пiдготовкою будiвельного майданчику в тому числi: звiльнення 

земельної дiлянки по вул. Курнатовського, 20 в Днiпровському районi м. Ки-
єва вiд будiвель, споруд, iснуючих комунiкацiй, тощо та в разi наявностi 
зелених насаджень. 1.3.внесення змiн та доповнень до правочинiв укладе-
них згiдно п.1.1 та п.1.2 цього рiшення без змiни їх характеру в межах гра-
ничної сукупної вартостi та правочинiв, пов’язаних з їх виконанням та 
розiрванням. 2.Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без 
отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв: 
2.1.погоджувати та визначати всi без виключення умови та уповноважувати 
на укладення та пiдписання значних правочинiв, рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення яких надано Загальними зборами акцiонерiв, з 
усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товари-
ством в перiод з «27» квiтня 2018 року по «26» квiтня 2019 року (включно). 
Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2017 року становить 2,18 млн.
грн.Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв Товариства на дату останньої рiчної звiтностi становить 45000%. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 800000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах 770665 голосiв шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 770665 голосiв шт,(100% 
голосiв, що зареєструвались на загальних зборах акцiонерiв) , «проти»-0, 
«утримались» - 0

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. Голова Правлiння Cтеценко Ю.В. 
26.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIДВОДТРУБОПРОВIД»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОРЛАН-ТРАНС»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації.

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Орлан-
Транс».

КОД ЄДРПОУ емітента: 05461378.

Місцезнаходження емітента: 79056, м. Львів, вул. Пластова, 4.
Міжміський код, телефон та факс емітента: 0322940305.
Електронна поштова адреса емітента: orlantrans@dokaplus.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

№ з/п Дата 
прийняття 

рішення

Гранична сукупність 
вартості правочинів 

(тис. грн)

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансо-

вої 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 27.04.2018 200000.00 6601,00 3030
Зміст інформації:
З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» 
від 17.09.2008 р. № 514–VI, прийняти рішення про попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством 
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господар-
ських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік.
Надати Голові Правління Товариства права підпису таких правочинів, а саме: правочин на іпотеку та на передачу заставного майна; залучення 
кредитних коштів для реалізації планів здійснення господарської діяльності Товариства; укладення договорів купівлі-продажу основних засобів, 
об’єктів нерухомості, укладення договорів поруки, тощо, пов`язаних з реалізацією перспективних планів Товариства. 
Затвердити граничну сукупну вартість правочинів на рівні 200 000 000 грн. (двісті мільйонів) гривень.
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«Торгiвельно-промисловий консорцiум «ЮНIКОМ», 00908805, Україна, 
19950, Черкаська обл. Чорнобаївський р-н., с. Iрклiїв, вул. Прикордонна, 3, 
04739 30032

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: em00908805.ab.ck.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГIВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОНСОРЦIУМ «ЮНIКОМ»

Річна інформація за 2016 рік, емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, 
які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публіч-
них акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-

них паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні): 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ 

ДЕЗIНФЕКЦIЇ», (код за ЄДРПОУ: 25636704); місцезнаходження: 04107, 
м.Київ, вул.Нагiрна,6/31, Лiт.А; міжміський код та телефон емітента: 
(044)259-81-38. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018. 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ДЕЗIНФЕКЦIЇ»

Інформація про зміни у складі посадових осіб 

ПАТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ 
УКРАЇНИ»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонрне товариство 
«Державна акцiонерна Компанiя 
«Автомобiльнi дороги України»

2. Код за ЄДРПОУ 31899285
3. Місцезнаходження 03680, м.Київ, вул.Антоновича, 51
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 287 21 04, (044) 287 52 34

5. Електронна поштова адреса vlasnist@rou.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www/adu.org.ua/інформація /особлива 
інформація емітента

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України» (Компанiя) за вх. № 01/191 

вiд 27.04.2018 р. отримала наказ Державного агентства автомобiльних 
дорiг України (Укравтодор), як вищого органу Компанiї, вiд 18.04.2018 
№ 105 «Про зміни в складі Правлiння ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги 
України», згідно якого відповідно до Закону України «Про акціонерні това-
риства», підпункту 13 пункту 10 Положення про Державне агентство авто-
мобільних доріг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 вересня 2014 року № 439, пункту 10.4.4 Статуту Публічного 
акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія Автомобільні 
дороги України», затвердженого наказом Державного агентства автомо-
більних доріг України від 11 жовтня 2017 року № 358, у зв’язку з кадрови-
ми змінами в ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України», внесено до скла-
ду Правлiння ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України», затвердженого 
наказом Укравтодору від 19.08.2017 № 359-К, такі зміни:

введено до складу Правління ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України» 
Бобрика Володимира Івановича – виконавчого директора з інноваційно-
інституційних перетворень ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (попереднi 
посади, якi займала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: старший 
науковий співробітник відділу проблем приватного права, завідувач наукового 
відділу юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів приватного права 
Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національ-
ної академії правових наук України, заступник начальника департаменту, на-
чальник департаменту ПАТ «Укрзалізниця», провідний науковий співробітник, 
завідувач відділу Науково-дослідного інституту приватного права і підприємни-
цтва Національної академії правових наук України, радник (за сумісництвом) 
ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України; загальний стаж роботи 23 роки; 
акцiями Компанiї не володіє; судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та 
посадовi злочини не має; згоди на оприлюднення паспортних даних не надано; 
термiн, на який призначено посадову особу, наказом не визначений);

виведено зі складу Правління ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» 
Островерхого Олега Григоровича (посадова особа перебувала в складі 
правління з 19.08.2017; акцiями Компанiї не володіла; судимостi, в т.ч. не-
погашенї за корисливi та посадовi злочини не мала; згоди на оприлюднен-
ня паспортних даних не надавала). 

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

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

Заступник голови правління  О.Ю. Ушаков

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 "РАТНIВСЬКЕ РЕМОНТНО-
ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИєМСТВО".

2. Код за ЄДРПОУ: 03569309
3. Місцезнаходження: 44100, смт. Ратне, Серпнева, 14
4. Міжміський код, телефон та факс: 03366 21107 03366 21533
5. Електронна поштова адреса: ratne.rtp@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 03569309.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Ратнiвське РТП» 
(Протокол чергових загальних зборiв вiд 26.04.2018р.№001):

- припинено повноваження Ревiзора Боровського Вiталiя Iвановича у 
зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень згiдно Статуту Товариства, 
паспорт АС590997, виданий Ратнiвським РВУМВС України у Волинськiй обл. 
09.09.1999,володiє часткою у розмiрi 0,0001%. Перебував на посадi 5 рокiв.

- обрано Ревiзором Боровського Вiталiя Iвановича,паспортАС590997, 
виданий Ратнiвським РВУМВС України у Волинськiй обл. 09.09.1999, 
володiє часткою у розмiрi 0,0001%. Обраний на посаду термiном на 
3  роки. 

- обрано Головою Наглядової ради Лесика Миколу Сергiйовича, 
паспортАС765225,виданий Ратнiвським РВУМВС України у Волинськiй обл. 
26.10.2001, володiє часткою у розмiрi 0,0003%. Обраний на посаду 
термiном на 3 роки. 

- обрано Членом Наглядової ради Боровського Iвана Вiталiйовича, 
володiє часткою у розмiрi 0,0686%. Обраний на посаду термiном на  
3 роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- припинено повноваження Голови Наглядової ради Лесика Миколи 
Сергiйовича у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень згiдно Стату-
ту Товариства, паспорт АС765225, виданий Ратнiвським РВУМВС України 
у Волинськiй обл. 26.10.2001,володiє часткою у розмiрi 0,0003%. Перебу-
вав на посадi 5 рокiв. 

- припинено повноваження Члена Наглядової ради Боровського Iвана 
Вiталiйовича у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень згiдно Ста-
туту Товариства, володiє часткою у розмiрi 0,0686%. Перебував на посадi 
5 рокiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- призначено Членом Наглядової ради Костючика Федора Гнатовича, 
паспортАС667386, виданий Ратнiвським РВУМВС України у Волинськiй обл. 
01.03.2000, володiє часткою у розмiрi 0,0001%. Призначений на посаду 
термiном на 3 роки. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини дані особи не 
мають. 

У зв'язку зi смертю у 2017 роцi Члена Наглядової ради Зайця Миколи 
Миколайовича (паспорт АС 051171 13.02.1996 Ратнiвським РВУМВС 
України у Волинськiй областi), вiдомостi про нього не розкриваються

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 Лесик Сергiй Iллiч
Директор (підпис)

М.П.
(ініціали та прізвище керівника)

26.04.2018
(дата)
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЯВА», 20539043, 77350 
Iвано-Франкiвська область Калуський с.
Боднарiв вул.Ст.Бандери, 2 кв.4, 
(03472) 293-39

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

27.04.2018

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

www.java.prat.ua

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МЕНСЬКЕ 
ПIДПРИєМСТВО ПО 
ПЛЕМIННIЙ СПРАВI В 
ТВАРИННИЦТВI», 00709721, 
Чернігівська обл., 15600, м. МЕНА, 
вул.Чернiгiвський шлях, буд. 85а 
(04644) 2-10-43,

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

27.04.2018

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

http:// 00709721.ucoz.ru 

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"БIЛОЦЕРКIВСЬКА 
ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНIЗОВАНА 
КОЛОНА №17"

2. Код за ЄДРПОУ 01354065
3. Місцезнаходження 09107, м. Бiла Церква, 

вул. Павлiченко, 27
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04563) 5-16-61 (04563) 5-16-61

5. Електронна поштова 
адреса

pat_pmk17@ukr.net

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

http://bcpmk-17.at.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: 26.04.2018 р. Найменування уповноваженого органу, 
що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз 
зазначенням, зокрема, їх характеру, ринкова вартiсть майна або послуг, 
що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 
фiнансово-господарськi операцiї, направленi на залучення фiнансування 
(зокрема, але не обмежуючись, отримання кредитiв, позик, позичок, зво-
ротної чи безповоротної фiнансової допомоги, iншi способи залучення 
коштiв, не забороненi чинним законодавством); договори iпотеки, заста-
ви, пiдряду та купiвлi-продажу товарiв, будь-якого iншого рухомого чи не-
рухомого майна, придбання чи вiдчуження якого не заборонене чинним 
законодавством; забезпечення зобов'язань третiх осiб, в тому числi шля-
хом поруки, передачi майна Товариства в iпотеку чи заставу, iншими спо-
собами, не забороненими чинним законодавством. Гранична сукупна 
вартiсть: 10 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 8 870 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 112,7%. Загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй: 1347823 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах: 1347823 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення: 1347823 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 шт.

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

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

2. Найменування посади Сухецький Iгор Миколайович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інфор-
мації 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 «ПРОЕКТНИЙ 
IНСТИТУТ «УКРСПЕЦТУНЕЛЬПРОЕКТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 32385164
3. Місцезнаходження: 03148 м.Київ, вулиця Тимофiя Строкача, 

будинок 5-А.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 494-3865, (044) 494-3866
5. Електронна поштова адреса: ustp@i.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://ustp.emitents.net.ua/
ua/docs

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-
ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів

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

реднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 28.04.2018р.
Відомості щодо правочинів: 
Характер правочинів: вчинення значних правочинів, які можуть вчи-

нятися товариством протягом одного року з дати прийняття цього рі-
шення у ході поточної діяльності у ході поточної діяльності, а саме: 
правочинів, учинених товариством, якщо ринкова вартість майна (ро-
біт, послуг), що є його предметом, становить 50 і більше відсотків вар-
тості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звіт-
ності.Надати повноваження на укладання таких правочинів Голові 
правління Товариства Волинському Вадиму Анатолійовичу.

Гранична сукупна вартість правочинів: 20000,00 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 13044,00 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-

тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках): 153,33%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 100.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 100.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-

шення: 100.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття 

інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента: рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів було прийнято загальними збо-
рами акціонерів ПрАТ «ПІ «УКРСПЕЦТУНЕЛЬПРОЕКТ» 28.04.2018р.

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

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

2. Голова правлiння  Волинський В.А.
28.04.2018



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №82, 30 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

362

Річна інформація емітента 
за 2017 р.

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

ПРАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД «МIЖРЕГIОНАЛЬНА 
АКАДЕМIЯ УПРАВЛIННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ», 00127522, 03039, 
Київ, Фрометiвська, 2, тел.: 044, 490-95-06. 

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

30.04.2018

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

maup.com.ua

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СУЧАСНЕ 
БУДIВНИЦТВО» код за ЄДРПОУ 
32448920 м. Київ , Голосiївський р-н, 03150, 
м. Київ, вул. Червоноармiйська, б. 64 тел. 044 
201-63-91,

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

27.04.2018

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

http://32448920.smida.gov.ua

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД 
АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ 
«IСКРА»

2. Код за ЄДРПОУ 00156848
3. Місцезнаходження 45603, Волинська обл., Луцький р-н, 

с.Струмiвка, вул.Рiвненська, буд.4
4. Міжміський код, телефон та факс (0332) 25-53-21 .
5. Електронна поштова адреса 00156848@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.iskra.lutsk.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 - 27.04.2018 р. 
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Рiчнi 

загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства «Завод апаратури 
зв’язку «Iскра». 

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: 
Купiвлi-продажу, поставки, iпотеки, поруки, депозиту, оренди (найму), про 
надання поворотної фiнансової допомоги, генерального пiдряду на 
капiтальне будiвництво, пiдряду, субпiдряду.

Iстотнi умови правочинiв: Надати повноваження директору Товариства на 
визначення iстотних умов та укладення (пiдписання) вiд iменi Товариства зна-
чних правочинiв купiвлi-продажу, поставки, iпотеки, поруки, депозиту, оренди 
(найму), про надання поворотної фiнансової допомоги, генерального пiдряду 
на капiтальне будiвництво, пiдряду, субпiдряду, якi можуть вчинятися Товари-
ством протягом одного року з дати прийняття рiшення, додаткових угод до них, 
а також iнших пов’язаних з їх оформленням та виконанням документiв.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв: Не бiльше 175 000 000 (сто 
сiмдесят п’ять мiльйонiв) гривень. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 26 492 тис. грн. 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) - 660.58 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 9 389 843.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у 

загальних зборах - 9 366 480.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 

- 9 366 480.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0. 
III. Підпис

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

2. Директор Вербицький Михайло Ярославович
 (Найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, 

місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬ-АВТО», 03120584, 
Рівненська, 145, Луцьк, Волинська область, 43020, УКРАЇНА, 0332 28 18 00.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: volyn-avto.ukravto.ua/ua.

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватне підприємство Аудиторська фір-
ма «Аудит-ФАГ», 25089923.

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 13.04.2017 року. Кворум зборів: 99,9991% до загальної кіль-
кості голосів.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів 

Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціоне-

рів Товариства.
4. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії 
Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової 
звітності Товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсум-
ками діяльності Товариства у 2016 році.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом року.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Това-
риства.

11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визна-
чення уповноваженої особи на його підписання.

13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
14. Обрання членів Наглядової Ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової Ради.

Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціоне-
рів не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного: З питань порядку денного 
№ 1-13 та № 15 рішення «за» прийнято 100 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у Зборах та мають право голосу, з питання № 14 до 
складу Наглядової Ради обрано Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюту І.В..

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

Генеральний директор  Корольчук Ю. С.
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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 

Акціонерно-комерційний банк «Львів»
2. Код за ЄДРПОУ 09801546
3. Місцезнаходження 79008 Львів вул. Сербська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 245 64 83 (032) 245 64 83
5. Електронна поштова адреса mykychak@banklviv.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимогглави 2 розділу ІІІ цього Положення Змі-
на складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Спостережною радою 26.04.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Спостереж-

ної ради.
Посадова особа Мальований Костянтин Петрович (паспорт: серія СО 

номер 906816 виданий 26.07.2002 р. Солом'янський РУ ГУ МВСУ у м. Киє-
ві), яка займала посаду Голова Спостережної ради, звільнена.

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: 12 років (останній 

раз переобрана 28.04.2017 року).
Рішення про звільнення прийнято Спостережною радою 26.04.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Спостереж-

ної ради.
Посадова особа Петурсон Маргеір (паспорт: серія А номер 3105662 ви-

даний 19.03.2015 р. PJODSKRA ISLANDS), яка займала посаду Член Спо-
стережної ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 років (останній 

раз переобрана 28.04.2017 року).
Рішення про звільнення прийнято Спостережною радою 26.04.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Спостереж-

ної ради.
Посадова особа Заячук Ірина Ігорівна (паспорт: серія КА номер 000020 

виданий 13.06.1995 р. Галицький РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області), яка 
займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000846%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2585грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12 років (останній 

раз переобрана 28.04.2017 року).
Рішення про звільнення прийнято Спостережною радою 26.04.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Спостереж-

ної ради.
Посадова особа Хома Тарас Михайлович (паспорт: серія КА номер 

063181 виданий 05.12.1995 р. Франківський РВ УМВСУ у Львівській облас-
ті), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років (останній раз 

переобрана 28.04.2017 року).
Рішення про призначення прийнято Спостережною радою  

26.04.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення Спосте-

режної ради (переобрання згідно із чинним законодавством України).
Посадова особа Мальований Костянтин Петрович (паспорт: серія СО 

номер 906816 виданий 26.07.2002 р. Солом'янським РУ ГУ МВСУ у м. Киє-
ві), призначена на посаду Голова Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: на 1 рік.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Прези-

дент ТзОВ «ЛКС».
Акціями емітента не володіє.
Рішення про звільнення прийнято Спостережною радою 26.04.2018 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Спостереж-
ної ради.

Посадова особа Тютько Андрій Богданович (паспорт: серія КВ номер 
177563 виданий 27.07.1999 р. Галицький РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській об-
ласті), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки (останній раз 

переобрана 28.04.2017 року).
Рішення про призначення прийнято Спостережною радою 

26.04.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення Спосте-

режної ради (переобрання згідно із чинним законодавством України).
Посадова особа Петурсон Маргеір (паспорт: серія А номер 3105662 ви-

даний 19.03.2015 р. PJODSKRA ISLANDS), призначена на посаду Член 
Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 1 рік.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова 

ради директорів МП Банк.
Акціями емітента не володіє.
Рішення про призначення прийнято Спостережною радою 

26.04.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення Спосте-

режної ради (переобрання згідно із чинним законодавством України).
Посадова особа Заячук Ірина Ігорівна (паспорт: серія КА номер 000020 

виданий 13.06.1995 р. Галицький РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області), 
призначена на посаду Член Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000846%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2585грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 1 рік.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Гене-

ральний директор ТзОВ «Нью Прогрес Холдінг».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 25 850 простих 

іменних акцій.
Рішення про призначення прийнято Спостережною радою 

26.04.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення Спосте-

режної ради (переобрання згідно із чинним законодавством України).
Посадова особа Хома Тарас Михайлович (паспорт: серія КА номер 

063181 виданий 05.12.1995 р. Франківський РВ УМВСУ у Львівській облас-
ті), призначена на посаду Член Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 1 рік.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Радник 

Голови Правління ПАТ АКБ «Львів».
Акціями емітента не володіє.
Рішення про призначення прийнято Спостережною радою 

26.04.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення Спосте-

режної ради (переобрання згідно із чинним законодавством України).
Посадова особа Тютько Андрій Богданович (паспорт: серія КВ номер 

177563 виданий 27.07.1999 р. Галицький РВ ЛМУ УМВС України у Львів-
ській області), призначена на посаду Член Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 1 рік.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Юрискон-

сульт ПрАТ «Стрийська швейна фабрика «СТРІТЕКС».
Акціями емітента не володіє.

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 Абраамян А. Г.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

(дата) 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГIЧНИЙ 
ПАРК "IНСТИТУТ 
МОНОКРИСТАЛIВ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

30954664

3. Місцезнаходження емітента 61072 м. Харкiв просп. Ленiна, 60
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057) 76-808-76 (057) 760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

texnopark@ft.net.ua

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

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

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

Посадова особа Голова Наглядової ради Семиноженко Володимир Пе-
трович (паспорт: серiя МК номер 737787 виданий ЦВМ Дзержинського РВ 
ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi, 30.01.1998) припинено повнова-
ження 23.04.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Про-
токол б/н вiд 23.04.2018р.) 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 21.04.2015 року. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Семиноженко Володимир Пе-
трович (паспорт: серiя МК номер 737787 виданий ЦВМ Дзержинського РВ 
ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi, 30.01.1998) обрано на посаду 
23.04.2018р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 
23.04.2018р.) з числа обраних загальними зборами членiв Наглядової ради, 
термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Головний науковий спiвробiтник ДНУ 
НТК «IМК» НАНУ. Посадова особа є представником акцiонера ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕНЕРГО-IНЖИНIРИНГ» (код 
ЄДРПОУ 38621274). 

Посадова особа Член Наглядової ради Гриньов Борис Вiкторович (пас-
порт: серiя МК номер 345854 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 13.12.1996) припинено повноваження 
23.04.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 23.04.2018р.) 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 перебу-
вала на посадi: з 21.04.2015 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Гриньов Борис Вiкторович (пас-
порт: серiя МК номер 345854 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 13.12.1996) обрано на посаду 23.04.2018р. 
загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.), термiном 
на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: Перший заступник Голови Агентства - Державне 
агентство з питань науки, iнновацiй та iнформатизацiї. Посадова особа є 
представником акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕНЕРГО-IНЖИНIРИНГ» (код ЄДРПОУ 38621274). 

Посадова особа Член Наглядової ради Коробко Євген Сергiйович (пас-
порт: серiя ММ номер 556920 виданий Московським МВ ХМУ УМВС України 
в Харкiвськiй областi, 31.05.2000) припинено повноваження 23.04.2018р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.) 
у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
з 21.04.2015 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Коробко Євген Сергiйович (пас-
порт: серiя ММ номер 556920 виданий Московським МВ ХМУ УМВС України 
в Харкiвськiй областi, 31.05.2000) обрано на посаду 23.04.2018р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.), термiном на 3 роки. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посади: директор ТОВ «СОЄПРОЕКТ». Посадова особа є пред-
ставником акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ЕНЕРГО-IНЖИНIРИНГ» (код ЄДРПОУ 38621274). 

Посадова особа Член Наглядової ради Абраiмова Людмила Михайлiвна 
(паспорт: серiя МН номер 102364 виданий Жовтневим РВ ХМУУМВС в 
Харкiвськiй областi, 23.10.2001) припинено повноваження 23.04.2018р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.20185р.) 
у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному 

капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
з 21.04.2015 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Абраiмова Людмила Михайлiвна 
(паспорт: серiя МН номер 102364 виданий Жовтневим РВ ХМУУМВС в 
Харкiвськiй областi, 23.10.2001) обрано на посаду 23.04.2018р. загальними збо-
рами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.), термiном на 3 роки. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: заступ-
ник генерального директора з економiчних питань ДНУ НТК «IМК» НАНУ. Поса-
дова особа є представником акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕНЕРГО-IНЖИНIРИНГ» (код ЄДРПОУ 38621274).

Посадова особа Член Наглядової ради Гагауз Iнна Борисiвна (паспорт: 
серiя МК номер 616677 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 20.10.1997) припинено повноваження 23.04.2018р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.) у 
зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 21.04.2015 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Гагауз Iнна Борисiвна (паспорт: 
серiя МК номер 616677 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України 
в Харкiвськiй областi, 20.10.1997) обрано на посаду 23.04.2018р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.), термiном на 3 роки. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала посади: заступник зав. вiддiлом НIО ЩГК НТК «IМК» НАНУ, дирек-
тор Центр розвитку малого бiзнесу «Харкiвськi технологiї». Посадова особа 
є представником акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕНЕРГО-IНЖИНIРИНГ» (код ЄДРПОУ 38621274). 

Посадова особа Член Наглядової ради Десенко Сергiй Михайлович 
(паспорт: серiя ММ номер 205337 виданий Київським МВРВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 22.04.1999) припинено повноваження 
23.04.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 23.04.2018р.) 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 перебу-
вала на посадi: з 21.04.2015 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Десенко Сергiй Михайлович 
(паспорт: серiя ММ номер 205337 виданий Київським МВРВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 22.04.1999) обрано на посаду 23.04.2018р. 
загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.), термiном 
на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: заступник генерального директора з наукової роботи, 
заступник директора науково-дослiдного вiддiлення хiмiї функцiональних 
матерiалiв ДНУ НТК «IМК» НАНУ НДВ хiмiї функцiональних матерiалiв. По-
садова особа є представником акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕНЕРГО-IНЖИНIРИНГ» (код ЄДРПОУ 38621274). 

Посадова особа Член Наглядової ради Чебанов Валентин Анатолiйович 
(паспорт: серiя ММ номер 238539 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України 
в Харкiвськiй областi, 23.06.1999) припинено повноваження 23.04.2018р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.) 
у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
з 21.04.2015 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Чебанов Валентин Анатолiйович 
(паспорт: серiя ММ номер 238539 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України 
в Харкiвськiй областi, 23.06.1999) обрано на посаду 23.04.2018р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.), термiном на 3 роки. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посади: в.о. заступника генерального директора з наукової роботи 
ДНУ НТК «IМК» НАНУ, в.о. генерального директора ДНУ НТК «IМК» НАНУ. 
Посадова особа є представником акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕНЕРГО-IНЖИНIРИНГ» (код ЄДРПОУ 
38621274). 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Щербаков Iлiас Бен-Хамудович 
(паспорт: серiя МК номер 905862 виданий ЦВМ Київським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 03.06.1998) припинено повноваження 
23.04.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 23.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 21.04.2015 року. Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Щербаков 
Iлiас Бен-Хамудович (паспорт: серiя МК номер 905862 виданий ЦВМ Київ-
ським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi, 03.06.1998) обрано на 
посаду 23.04.2018р. рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї (Протокол б/н вiд 
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23.04.2018р.) з числа обраних загальними зборами членiв Ревiзiйної комiсiї, 
термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймав посади: ДНУ НТК «IМК» НАНУ вчений секретар, заступник 
вченого секретаря ДНУ НТК «IМК» НАНУ. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Молчанова Нiна Iванiвна (пас-
порт: серiя МК номер 345925 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 16.12.1996) припинено повноваження 
23.04.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 23.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 21.04.2015 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Молчанова Наталя Леонiдiвна 
(паспорт: серiя ММ номер 451227 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй областi, 02.03.2000) обрано на посаду 
23.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.), 
термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 

останнiх п'яти рокiв обiймала посади: Центр розвитку малого бiзнесу 
«Харкiвськi технологiї» головний бухгалтер. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Дуняк Ольга Сергiївна (паспорт: 
серiя ММ номер 138611 виданий Червонозаводським РВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 03.03.1999) припинено повноваження 23.04.2018р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.) 
у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа не надала 
згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 21.04.2015 
року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Помазан Ольга Василiвна (пас-
порт: серiя МК номер 940066 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 01.08.1998) обрано на посаду 23.04.2018р. 
загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.), термiном 
на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймала посади: ТОВ «СОЄПРОЕКТ» головний бухгалтер.

Генеральний директор ____________ Ткаченко Свiтлана Iванiвна

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ «УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ» КОРПОРАТИВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
163

2. ПАТ 2-Й ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 127
3. ПАТ CОРТНАСІННЄОВОЧ 96
4. ПРАТ F&C REALTY 114
5. ПРАТ KGS & CO 253
6. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ АГРОХІМ 392
7. ПРАТ АВТОА 382
8. ПРАТ АВТОБАЗА №1 42
9. ПРАТ АВТОБАЗА №1 434
10. ПРАТ АВТОБАЗА №2 250
11. ТОВ АВТОБУДКОМПЛЕКС-К 15
12. ПРАТ АВТОЗАПЧАСТИНА 389
13. ПРАТ АВТОКАПІТАЛ 447
14. ПРАТ АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРТРАНС» 96
15. ПАТ АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ 360
16. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 2361 152
17. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПОЛІГРАФКНИГА»
159

18. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ТРАНСПОРТНИК»

163

19. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13058 163
20. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16364 400
21. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНИК 264
22. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНИК 265
23. ПРАТ АГЕНСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ 

КРЕДИТІВ
134

24. ПАТ АГРАРНИЙ ФОНД 173
25. ПАТ АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА» 132
26. ПАТ АГРЕГАТ 433
27. ПРАТ АГРО РЕСУРС 209
28. ПРАТ АГРО РЕСУРС 444
29. ПАТ АГРОБУД 448
30. ПРАТ АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 15
31. ПАТ АГРОБУДТЕХЦЕНТР 159
32. ТОВ АГРО-ЕЛІТА 427
33. ПРАТ АГРОКОМ 74
34. ПРАТ АГРОНАФТОГАЗТЕХСЕРВІС 172
35. ПРАТ АГРОНАФТОГАЗТЕХСЕРВІС 172
36. ПРАТ АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 374
37. ПАТ АГРОПРОМТЕХПОСТАЧ 91
38. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 393
39. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 411
40. ПАТ АГРОФІНАНС 434
41. ТОВ АГРОФІРМА «ОРШІВСЬКА» 16
42. ПРАТ АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА 445
43. ПРАТ АГРОФІРМА НИВА 447
44. ТОВ АГРОФІРМА ОБРІЙ LTD 429
45. ПРАТ АГРОФІРМА ПРОВІСЕНЬ 448
46. ПРАТ АГРОФОРТ 445
47. ПРАТ АГРОХІМЦЕНТР 29
48. ПАТ АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД 315
49. ПРАТ АЗ «САДА» 423
50. ПРАТ АЗАЛІЯ 384
51. ПРАТ АЗОВКАБЕЛЬ 147
52. ПАТ АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» 39
53. ПАТ АКТЕОН-Ф 447
54. ПАТ АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ 434
55. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДНІСТЕР» 145
56. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДНІСТЕР» 147

57. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА» 153
58. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКАРБНИЦЯ» 171
59. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» 299
60. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» 349
61. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» 78
62. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
467

63. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

475

64. ПАТ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ» 332
65. ПАТ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ» 339
66. ПРАТ АЛЕКО-СЕРВІС 443
67. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 451
68. ПАТ АЛЬФА БАНК 279
69. ПРАТ АНАНЬЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

15112
405

70. ПРАТ АНАНЬЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
15112

410

71. ПРАТ АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 385
72. ПАТ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 230
73. ПРАТ АТЕК 152
74. ПРАТ АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ 72
75. ПРАТ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ДЕ ВІЗУ» 113
76. ПРАТ АФ ДЕ ВІЗУ 148
77. ПРАТ АФ ДЕ ВІЗУ 235
78. ПАТ БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 411
79. ПАТ БАНК ВОСТОК 84
80. ПАТ БАНК КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 211
81. ПАТ БАНК СІЧ 138
82. ПАТ БАНК СІЧ 459
83. ПРАТ БАХМУТСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 390
84. ПРАТ БЕРДЯНСЬКБУД 404
85. ПАТ БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 334
86. ПРАТ БЕРЕЗАНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 259
87. ПРАТ БЕРТІ 382
88. ПРАТ БЕТОН 110
89. ТОВ БЕТОН КОМПЛЕКС 20
90. ТОВ БЕТОН СЕРВІС 19
91. ПРАТ БІАС 404
92. ПРАТ БІЗНЕС СТРАТЕГІЯ 446
93. ПРАТ БІЛОВОДСЬКЕ 443
94. ПРАТ БІЛОВОДСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ ЗАВОД 386
95. ВАТ БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ 435
96. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА 328
97. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №17
195

98. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №17

361

99. ПРАТ БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙСІЛЬКОМУНГОСП 407
100. ПРАТ БІЛЬШІВЦІ РИБА 446
101. ПРАТ БІОЛІК 449
102. ПРАТ БЛАКИТНА НИВА 162
103. ПАТ БОГДАН МОТОРС 109
104. ПРАТ БОГОДУХІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 388
105. ПРАТ БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ 170
106. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
438

107. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР 445
108. ВАТ БОЛЕХІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 446
109. ПРАТ БОНДАРІВСЬКЕ 302
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
110. ВАТ БОРИСЛАВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА 446
111. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 530
164

112. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД 162
113. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ
158

114. ПАРТ БОРОДЯНСЬКЕ АТП 13237 41
115. ПАРТ БОРОДЯНСЬКЕ АТП 13237 435
116. ПРАТ БРИКЕТ 134
117. ПРАТ БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 449
118. ПРАТ БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІЙ 
444

119. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ІНТЕРБУДМОНТАЖ 114
120. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ІНТЕРБУДМОНТАЖ 448
121. ПАТ БУДІВЕЛЬНИК 36
122. ПРАТ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 171
123. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 

ГАЗИФІКАЦІЇ
208

124. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 
ГАЗИФІКАЦІЇ

355

125. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 
ГАЗИФІКАЦІЇ

435

126. ПРАТ БУДМЕТАЛ 488
127. ПРАТ БУРГУНСЬКЕ 423
128. ПАТ БУЧАЧГАЗ 324
129. ПРАТ БЦ НИВКИ 311
130. ПРАТ ВАЛЕКС 171
131. ПРАТ ВАРТОНС 20
132. ПРАТ ВАТ КАЛИНА 446
133. ПАТ ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 320
134. ПРАТ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 401
135. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 471
136. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 473
137. ПАТ ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО 

МОЛОКА 
207

138. ПРАТ ВЕСНА 96
139. ПРАТ ВЕСОТРА-ХАРКІВ 388
140. ТОВ ВЕСТ ОЙЛ ГРУП 478
141. ПРАТ ВЕСТА 167
142. ПРАТ ВЕСТІНТРО 128
143. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «КИЇВСЬКА ПРАВДА» 

КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК 
«УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

152

144. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ЛУГАНЬ» КОРПОРАТИВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ПАТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ

158

145. ПАТ ВИЛКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛІВ 167
146. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ЮГСТРОЙ 234
147. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ЮГСТРОЙ 318
148. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» 149
149. ПРАТ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

450

150. ПАТ ВІЕСБАНК 456
151. ПРАТ ВІКТОРІЯ 450
152. ПРАТ ВІКТОРІЯ - 1 150
153. ТОВ ВІКТОРІЯ АГРОЕКСПО 47
154. ПРАТ ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 391
155. ПРАТ ВІММ БІЛЛЬ ДАНН УКРАЇНА 438
156. ПРАТ ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ 385
157. ПРАТ ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ 390
158. ПРАТ ВІННИЦЯГОЛОВПОСТАЧ 449
159. ПАТ ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 385
160. ПАТ ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 387
161. ПРАТ ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ 329
162. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

10554 
113

163. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №4 262
164. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574 476
165. ПАТ ВІНТЕР 297
166. ПАТ ВІТАМІНИ 58
167. ПРАТ ВІТЯЗЬ 384
168. ПРАТ ВІТЯЗЬ 384
169. ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС» 167
170. ПАТ ВНДІАЕН 34
171. ПРАТ ВОЛИНЬ-АВТО 362
172. ПАТ ВОЛИНЬБАКАЛІЯ 46
173. ПАТ ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 56
174. ПАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА 85
175. ТОВ ВОРОБ’ЇВСЬКЕ-АГРО 109
176. ПАТ ВТОРЕС 158
177. ПАТ ВТОРИННІ РЕСУРСИ 52
178. ПРАТ ВТПХВ ЯРОСЛАВНА 200
179. ПАТ ВТФ «ЛАСОЩІ» 170
180. ПАТ ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ ЛУГАНСЬКГАЗ 294
181. ПРАТ ГАЗТЕК 215
182. ПРАТ ГАЙВОРОНСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ 103

183. ПАТ ГАЙВОРОНСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 323
184. ПРАТ ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС 376
185. ПРАТ ГАЛАН 380
186. ПРАТ ГАЛИЦЬКА 446
187. ПАТ ГАЛИЦЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 168
188. ПАТ ГАЛИЦЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 177
189. ПАРТ ГАЛИЧИНА АВТО 199
190. ПАРТ ГАЛИЧИНА АВТО 199
191. ПАРТ ГАЛИЧИНА АВТО 355
192. ПАРТ ГАЛИЧИНА АВТО 437
193. ЗАТ ГАЛИЧИНА ТУР 438
194. ТЗОВ ГАЛКА ЛТД 170
195. ПАТ ГІПСОВИК 436
196. ПРАТ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ 164
197. ПРАТ ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ» 5
198. ВАТ ГНІВАНСЬКИЙ КАР'ЄР 437
199. ПРАТ ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 431
200. ПАРТ ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР 438
201. ПАТ ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСІЛЬСПЕЦБУД 436
202. ПАТ ГОНГ 106
203. ПРАТ ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КРАСНОЛУЦЬКА» 137
204. ПАТ ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД 223
205. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 1
206. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 1
207. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 21
208. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 24
209. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 6
210. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 8
211. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 11
212. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 27
213. ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 17438 392
214. ВАТ ГОРОДОЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 438
215. ПРАТ ГОТЕЛІ ТРУСКАВЦЯ 438
216. ПАТ ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ 444
217. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ХАРКІВ» 105
218. ПРАТ ГОТЕЛЬ УКРАЇНА 268
219. ПАТ ДАВЕНТО-УКРАЇНА 181
220. ПАТ ДАВЕНТО-УКРАЇНА 439
221. ПАТ ДАКОР ВЕСТ 214
222. ПРАТ ДАР’ЇВСЬКЕ РТП 374
223. ПАТ ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК 9
224. ПАТ ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК 19
225. ПРАТ ДАРНИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

І КОНСТРУКЦІЙ
158

226. ПАТ ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ 166
227. ПРАТ ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 447
228. ПАТ ДАШКІВЦІ 218
229. ПАТ ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ 233
230. ПРАТ ДЕВОН 321
231. ПРАТ ДЕРАЖНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
253

232. ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА 137
233. ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 

УКРАЇНИ
455

234. ПАТ ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ»

136

235. ПАТ ДЕРЖАВНЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ УКРБУД 

234

236. ПАТ ДЕРЖАВНЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ УКРБУД 

258

237. ПРАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 205
238. ПРАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 208
239. ПРАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 318
240. ПАТ ДЗВІНКОВЕ 321
241. ПАТ ДЗВІНКОВЕ 326
242. ПРАТ ДЗЕРКАЛЬНИЙ ЗАВОД 408
243. ПРАТ ДЗЕРКАЛЬНИЙ ЗАВОД 409
244. ПРАТ ДЗЕРКАЛЬНИЙ ЗАВОД 422
245. ПРАТ ДИТЯЧИЙ СВІТ КИЇВ 439
246. ПАТ ДНІПРОВСЬКЕ 312
247. ПРАТ ДНІПРОГІДРОМАШ 400
248. ПРАТ ДНІПРОГІДРОМАШ 402
249. ПРАТ ДНІПРОГІДРОМАШ 402
250. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5 357
251. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 110
252. ПРАТ ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ 228
253. ПРАТ ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ-2 113
254. ПРАТ ДОЛИНАНАФТОМАШРЕМОНТ 171
255. ПРАТ ДОЛИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

13541
103

256. ПРАТ ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 274
257. ПРАТ ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 309
258. ПРАТ ДОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 105
259. ПРАТ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №3 448
260. ПАТ ДОМОБУДІВНИК 442
261. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 68
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
262. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 333
263. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 351
264. ПРАТ ДОНЕЦЬККОКС 20
265. ПРАТ ДОНЕЦЬККОКС 268
266. ПРАТ ДОНЕЦЬКСТАЛЬ - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 110
267. ПРАТ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 

ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
442

268. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
24655

171

269. ПАТ ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО 308
270. ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО 32
271. ПРАТ ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ 448
272. ПРАТ ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ 196
273. ПРАТ ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 132
274. ПРАТ ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 133
275. ТОВ ЕГРЕС- АГРО 486
276. ПРАТ ЕКОТЕКСТИЛЬ 485
277. ПРАТ ЕКОТЕХНІКА 250
278. ПРАТ ЕКОТЕХНІКА 251
279. ПРАТ ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ 20
280. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 221
281. ПРАТ ЕЛЕКОН 438
282. ПРАТ ЕЛЕКТРО 166
283. ПРАТ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 

«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ.А.М.КУЗЬМІНА
376

284. ВАТ ЕЛЕКТРООСНАСТКА 485
285. ПРАТ ЕЛТІК 256
286. ПРАТ ЕЛТІК 259
287. ПРАТ ЕЛТІК 259
288. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» 9
289. ПРАТ ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ 112
290. ПРАТ ЕНЕРГОІНВЕСТБУД 266
291. ПРАТ ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ 254
292. ПАТ ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ 455
293. ПРАТ ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ 35
294. ПАТ ЕНКО 212
295. ПРАТ ЕНРАН 431
296. ПРАТ ЕПОС 438
297. ПРАТ ЕПОС2011 261
298. ПРАТ ЕРА 439
299. ПРАТ ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА 394
300. ПРАТ ЄВРО-АЗІАТСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНІСТ» 150
301. ПРАТ ЄВРОКАР 37
302. ПРАТ ЄВРОКАР 346
303. ПРАТ ЄВРОТЕРМІНАЛ 213
304. ПРАТ ЄВРОТЕРМІНАЛ 483
305. ПРАТ ЄВРОЦЕМЕНТ 40
306. ПРАТ ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА 111
307. ПРАТ ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА 204
308. ПРАТ ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 18
309. ПРАТ ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 21
310. ПАТ ЄННІ ФУДЗ 408
311. ТОВ ЖБК ВАШ ДІМ 356
312. ПАТ ЖИВИЦЯ 425
313. ПАТ ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ 

КОМБІНАТ
143

314. ПРАТ ЖИТЛОБУД 151
315. ПАТ ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ 425
316. АТ ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО 149
317. ПАРТ ЖИТОМИРСЬКА ПМК №6 42
318. ПАРТ ЖИТОМИРСЬКА ПМК №6 59
319. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКЕ ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

№19
427

320. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ 231
321. ПРАТ ЖМІЇВСЬКЕ 439
322. ПАТ ЖОВТНЕВИЙ МОЛОТ 425
323. ПРАТ ЖОВТОВОДСЬКИЙ М'ЯСОПРОДКОМБІНАТ 445
324. ПАТ ЖОРНИЩЕ 389
325. ПАТ ЖОРНИЩЕ 396
326. ПАТ ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ 44
327. ПАТ ЗАВОД «ТІРА» 409
328. ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» 161
329. ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» 271
330. ПРАТ ЗАВОД «ЛТАВА» 135
331. ПРАТ ЗАВОД «МАЯК» 135
332. ПРАТ ЗАВОД «МАЯК» 135
333. ПАТ ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «ІСКРА» 51
334. ПАТ ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «ІСКРА» 62
335. ПАТ ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «ІСКРА» 69
336. ПАТ ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «ІСКРА» 362
337. ПАТ ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «ІСКРА» 373
338. ПРАТ ЗАВОД БУДГІДРОПРИЛАД 82
339. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ 104
340. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1 13
341. ТОВ ЗАВОД ГАЛИЧИНА 478
342. ПРАТ ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ» 92

343. ПАТ ЗАВОД ЕЛЕКТРОДВИГУН 308
344. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 104
345. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ПОЛІССЯ» 326
346. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ № 1 174
347. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ.

СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ
22

348. ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ТА 
МЕТАЛООСНАСТКИ

388

349. ПРАТ ЗАВОД НЕВА 476
350. ПРАТ ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ 382
351. ПРАТ ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ 384
352. ПРАТ ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ 394
353. ПАТ ЗАВОД СИТАЛ 345
354. ПРАТ ЗАКАРПАТАВТОТРАНС 234
355. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯ -АВТО 175
356. ПРАТ ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ 116
357. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 463
358. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 479
359. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКА КОДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 71
360. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ГАРАНТ» 389
361. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ 404
362. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ 404
363. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД 276
364. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 381
365. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 

«ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
255

366. ПРАТ ЗАХІДНИЙ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ ДІМ 445
367. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ 

«ІСКРА»
73

368. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ 
«ІСКРА»

74

369. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ 
«ІСКРА»

79

370. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ 
«ІСКРА»

98

371. ПРАТ ЗЕЛЕНЕ ГОСПОДАРСТВО 171
372. ПРАТ ЗЕРНОПРОДУКТ МХП 445
373. ПРАТ ЗЗБК №1 378
374. ПРАТ ЗЗБК №1 386
375. ПРАТ ЗІМОНТ 444
376. ПРАТ ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЯН» 422
377. ПРАТ ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 152
378. ПАРТ ЗОЛОТОНОШААГРОПОСТАЧ 221
379. ВАТ ЗОЛОЧІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 439
380. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬ-АВТО 324
381. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО» 38
382. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 129
383. ПАРТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 348
384. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 309
385. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЛОВПОСТАЧ 433
386. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТОРФ 171
387. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТОРФ 174
388. ПРАТ ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД 411
389. ПРАТ ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД 412
390. ПРАТ ІЗМАЇЛСНАБСЕРВІС 413
391. ПРАТ ІЗМАЇЛСНАБСЕРВІС 416
392. ВАТ ІМ. КАЛІНІНА 275
393. ПАТ ІМ. ТЕЛЬМАНА 203
394. ПАТ ІМ. ЩОРСА 354
395. ПРАТ ІМ.ФРУНЗЕ 423
396. ПРАТ ІМ.ФРУНЗЕ 424
397. ПРАТ ІМ.ШЕВЧЕНКА 443
398. ПРАТ ІММОБІЛЄ 253
399. ПРАТ ІМПЕКС-ПРОЕКТ 162
400. ТОВ ІНВЕСТКРЕДИТ 432
401. ПРАТ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ІНТЕХЦЕНТР» 163
402. ПРАТ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 73
403. ПРАТ ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ 73
404. ПРАТ ІНТЕРБУДТОНЕЛЬ 427
405. ПРАТ ІНТЕРБУДТОНЕЛЬ 437
406. ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ 75
407. ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ 81
408. ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ 83
409. ПАТ ІТТ-ПЛАЗА 162
410. ПРАТ ІЧНЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

17439
392

411. ПАТ ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ 13
412. ПРАТ КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 149
413. ПАТ КАЛУШАВТОТРАНС 169
414. ПРАТ КАМЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 152
415. ПРАТ КАНІВ-ДНІПРОБУД 150
416. ПРАТ КАНІВУД 439
417. ПРАТ КАПУСТИНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 92
418. ПАТ КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 47
419. ПАТ КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 482
420. ПАТ КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 483
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
421. ПАТ КБ «ЦЕНТР» 468
422. ПАТ КБ «ЦЕНТР» 470
423. ПРАТ КЕПІТЕЛ БІЛДІНГ КОРПОРЕЙШЕН 450
424. ПРАТ КЕРАМА ЕКСПЕРТ 126
425. ПАТ КЕРАМІК 431
426. ПАТ КЗВВ 344
427. ПРАТ КИЇВБУДІНВЕСТ 113
428. ПРАТ КИЇВБУДІНВЕСТ 205
429. ПРАТ КИЇВБУДКОМ 130
430. ПАТ КИЇВДОРБУДКОМПЛЕКС 40
431. ПАТ КИЇВДОРБУДКОМПЛЕКС 426
432. ПАТ КИЇВЕНЕРГО 335
433. ПРАТ КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ 130
434. ПРАТ КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ 132
435. ПАТ КИЇВЗОВНІШТРАНС 166
436. ПРАТ КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ 446
437. ПАРТ КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ 302
438. ПАТ КИЇВПРОЕКТ 144
439. ПАТ КИЇВПРОЕКТ 272
440. ПРАТ КИЇВСПЕЦМОНТАЖ 432
441. ПРАТ КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 25
442. ПРАТ КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 29
443. ПРАТ КИЇВСЬКА ФАСУВАЛЬНО-КОРТОНАЖНА ФАБРИКА 236
444. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄСТВО 13054 161
445. ПРАТ КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 

ПРИЛАДБУДМОНТАЖ 
478

446. ПАТ КИЇВСЬКИЙ БУДПРОЕКТ 43
447. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
5

448. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

28

449. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

274

450. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

275

451. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ» 

35

452. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АНАЛІТПРИЛАД 196
453. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 177
454. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ»
175

455. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 206
456. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 426
457. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД 432
458. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ 134
459. ПАТ КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ – СУДНОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД 
112

460. ПРАТ КИЇВУНІВЕРСАЛ 113
461. ПАТ КИЇВХЛІБ 60
462. ПРАТ КИЇВХЛІБ 485
463. ПАТ КІБЕР 41
464. ПРАТ КІЛЬЦЕ 323
465. ПРАТ КІЛЬЦЕ 482
466. ПРАТ КІНОТЕТЕХПРОМ 440
467. ПРАТ КІРОВОГРАД АВТО 43
468. ПРАТ КІРОВОГРАД АВТО 265
469. ПРАТ КІРОВОГРАД АВТО 267
470. ПАТ КІРОВОГРАДГРАНІТ 93
471. ПРАТ КІРОВОГРАДЛІТМАШ 86
472. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБНОГО 
ГОСПОДАРСТВА «КІРОВОГРАДРИБГОСП»

96

473. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 106
474. ПРАТ КОВЕЛЬСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

№63 
436

475. ПАТ КОЗАРОВИЦЬКЕ 125
476. ПРАТ КОЗЯТИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

10514 
480

477. ПРАТ КОЛОМИЙСЬКИЙ ЗАВОД КРП 440
478. ПАТ КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ 149
479. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 210
480. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 441
481. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 441
482. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 442
483. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 442
484. ПАТ КОММУНТРАНС 480
485. ПАТ КОМПАНІЯ «РАЙЗ 198
486. АТ КОМПАНІЯ КАТРАН 134
487. ПРАТ КОМПЛЕКС ДРУЖБА 478
488. ПРАТ КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 22
489. ПРАТ КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 271
490. ПРАТ КОНВЕЄР 440
491. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К., М.МУКАЧЕВО» 36
492. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К., М.МУКАЧЕВО» 200
493. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К., М.МУКАЧЕВО» 283
494. ПАТ КОННЕКТОР 90

495. ПРАТ КОНСЮМЕРС-СКЛО-ЗОРЯ 482
496. ПРАТ КОНТУР 440
497. ПАТ КОНЦЕРН АВЕК ТА КО 87
498. ПАТ КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ 304
499. ПРАТ КОРДЕЛІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ 

КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД
167

500. ПРАТ КОРОПСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 440
501. ПАТ КОРОСТЕНСЬКА РІЙАГРОПРОМТЕХНІКА 440
502. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ
54

503. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

203

504. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 38
505. ПАТ КОРОСТИШІВ РАЙАГРОХІМ 236
506. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКЕ АТП 11842 236
507. ПРАТ КОРОСТИШІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
256

508. ПРАТ КОСІВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 170
509. ПРАТ КОСІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ 134
510. ПАТ КОСТЯНТИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 11409
383

511. ПАТ КОСТЯНТИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 11409

383

512. ПАТ КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» 89
513. ПАТ КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» 94
514. ПАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ 
55

515. ПАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 
ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ 

63

516. ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНИЙ ЗАВОД - ПУШКА 112
517. ПРАТ КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ 21
518. ПРАТ КРАСУНЯ 150
519. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА 

«КРЕМТЕКС»
110

520. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА 
«КРЕМТЕКС»

197

521. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА 
«КРЕМТЕКС»

319

522. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ 457
523. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ 460
524. ПРАТ КРЕМІНЬ 388
525. ПРАТ КРИВОРІЖІНДУСТРБУД 82
526. ПРАТ КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ 71
527. ПРАТ КРИВОРІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
75

528. ПРАТ КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД 111
529. ПРАТ КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 113
530. ПРАТ КРИМСЬКА СК 440
531. ПРАТ КРОКУРС 440
532. ПРАТ КСІБЕКС 165
533. ПАТ КСУ «ТЕХМОНТАЖ» 376
534. ТОВ КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ» 5
535. ПРАТ КУА АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 447
536. ПАТ КУЛИКІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА 426
537. ПАТ КУЛЬЧИНСЬКИЙ СИЛІКАТНИЙ ЗАВОД 240
538. ПАТ КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНCЕРВНИЙ КОМБІНАТ 88
539. ПАТ КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНCЕРВНИЙ КОМБІНАТ 116
540. ПАТ ЛАКТІС 298
541. ПАТ ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 28
542. ПАТ ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 29
543. ПРАТ ЛЕБІДЬ 198
544. ПАТ ЛЕГМАШ 305
545. ПРАТ ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ 163
546. ПАТ ЛЕКС 128
547. ПРАТ ЛЕОКОН 155
548. ПАТ ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» 17
549. ПАТ ЛИСЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
151

550. ПРАТ ЛІТКІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛЮБИЧ» 128
551. ПРАТ ЛОЗІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТРАКТОРОДЕТАЛЬ» 83
552. ПРАТ ЛУГАНСЬК АВТО 296
553. ПРАТ ЛУГАНСЬК АВТО 296
554. ПРАТ ЛУГАНСЬК-АВТО 306
555. ПАТ ЛУГАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЄКТУВАННЮ 

ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОІЇ ПРОМИСЛОВОСТИ 
УКРАІНИ «ЛУГАНСЬКДІПРОШАХТ»

90

556. ПАТ ЛУГИНСЬКА РАПТ 310
557. ПРАТ ЛУЦЬК ФУДЗ 70
558. ПРАТ ЛУЦЬК ФУДЗ 306
559. ПРАТ ЛЬВІВМЕТАЛ 254
560. ЗАТ ЛЬВІВМІСЬКБУД 236
561. ВАТ ЛЬВІВПОКІЗОЛ 181
562. ПАТ ЛЬВІВПОСТАЧ 401
563. ПРАТ ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА АТЛАС 448
564. ТОВ ЛЬВІВСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ 484
565. ПАРТ ЛЬВІВСЬКЕ АТП АГРОТРАНССЕРВІС 447
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
566. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ІЗОЛЯТОРНИЙ ЗАВОД 237
567. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 236
568. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №1 476
569. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 476
570. ПАРТ ЛЬОНОКОМБІНАТ СТАРОСАМБІРСЬКИЙ 236
571. ПАТ МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ 268
572. ПРАТ МАКІЇВКОКС 137
573. ПРАТ МАКІЇВКОКС 232
574. ПАТ МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 39
575. ПРАТ МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 33
576. ПРАТ МАКО ХОЛДІНГ 478
577. ПРАТ МАКРОХІМ 162
578. ПРАТ МАМАЛИГІВСЬКИЙ ГІПСОВИЙ ЗАВОД 77
579. ПРАТ МАРИНСЕРВИС 480
580. ПРАТ МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ 430
581. ПАТ МЕДПРОМПРОЕКТ (У ТОВ) 16
582. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №4
406

583. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №4

412

584. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №4

421

585. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ «РЕФМА»

391

586. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 381
587. ПАТ МЕНААГРОПОСТАЧ 44
588. ПАТ МЕНСЬКЕ АТОПІДПРИЄМСТВО 17442 237
589. ПРАТ МЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕНІЙ СПРАВІ В 

ТВАРИННИЦТВІ
361

590. ПРАТ МЕТАЛІСТ-БУДМЕТАЛКОНСТРУКЦІЯ 142
591. ПРАТ МЕТЛАЙФ 465
592. ПРАТ МЕХБУДСЕРВІС 238
593. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 391
594. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 395
595. ПАТ МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ 301
596. ПАТ МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ 327
597. ПАТ МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ 483
598. ПРАТ МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ КАЛИНКА 439
599. ПАТ МИРНИЙ 413
600. ПАТ МИРНИЙ 414
601. ПАТ МИРНИЙ 415
602. ПРАТ МИРОНІВСЬКА ДРУКАРНЯ 162
603. ПАТ МИРОНІВСЬКЕ 172
604. ПАТ МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243 287
605. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І 

КОМБІКОРМІВ
288

606. ПРАТ МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І 
КОМБІКОРМІВ

331

607. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ 189
608. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ 286
609. ПРАТ МІЖНАРОДНА АКЦІОНЕРНА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ 

«УРГА»
92

610. ПРАТ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ 236
611. ПАРТ МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ
362

612. ПРАТ МІКРОСИСТЕМА 108
613. ПРАТ МІРАКОМ УКРАЇНА 252
614. ПАТ МІСТО БАНК 260
615. ПРАТ МІСЬКДОВІДКА 254
616. ПРАТ ММС КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ УКРАЇНА 164
617. ПРАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 382
618. ПРАТ МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 80
619. ПРАТ МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 88
620. ПРАТ МОДУЛЬ М 111
621. ПРАТ МОНОЛІТ 393
622. ПАТ МОНТАЖНИК УКРАЇНИ 110
623. ПАСТ НАДІЯ 95
624. ДП  НАЕК ЕНЕРГОАТОМ 480
625. ПРАТ НАУКА-СПОРТ 237
626. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «СЕНСОР» 390
627. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ВНДІКОМПРЕСОРМАШ»
5

628. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СПЕЦВУГЛЕМАШ» 

114

629. ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АРГОН 449
630. ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ГАММА 449
631. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 

СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
94

632. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІАЦІЙНОГО 
ЗАХИСТУ АКАДЕМІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

251

633. ПРАТ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ШЕЛЬФ» 400
634. ПРАТ НАФТОАВТОМАТИКА 7
635. ПАТ НАФТОВИК 169
636. ПАТ НАФТОВИК 175
637. ПАТ НАФТОВИК 176
638. ПРАТ НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ 255

639. ПРАТ НАФТОПОЛ УКРАЇНА 114
640. ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ 

ЗАВОД»
473

641. ПАТ НВЦ»БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ 
ЗАВОД»

472

642. ПАТ НДІ ПНТД ВЕКТОР 159
643. ПРАТ НЕСТ-ХАННЕР 163
644. ПРАТ НИВА-ПЛЮС 388
645. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ 
46

646. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 249
647. ПАТ НІКОНД 424
648. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 80
649. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 472
650. ПРАТ НОВЕ ЖИТТЯ 443
651. ПРАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬГОСПМАШИН 27
652. ПРАТ НОВОМИРГОРОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 13545
103

653. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

93

654. ПРАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД 101
655. ПРАТ НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 476
656. ПРАТ НОВОСЕЛИЦЬКИЙ КАР’ЄР 401
657. ПАТ ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ 127
658. ПАТ ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС 160
659. ПРАТ ОБЛАСНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА 395
660. ПАТ ОБЛПАЛИВО 168
661. ПАТ ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО 37
662. ПАТ ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО 207
663. ПРАТ ОБОД 424
664. ПРАТ ОБОЛОНЬ 112
665. ПАТ ОБУХІВСЬКЕ 293
666. ПАТ ОБУХІВСЬКЕ 305
667. ПРАТ ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 237
668. ПРАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
407

669. ПРАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

417

670. ПРАТ ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ 446
671. ПРАТ ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ 228
672. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ 263
673. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО 

ХАРЧУВАННЯ
416

674. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО 
ХАРЧУВАННЯ

417

675. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО 
ХАРЧУВАННЯ

418

676. ПРАТ ОЖИДІВСЬКИЙ АГРОРЕММАШ 236
677. ПРАТ ОКТЯБРЬ 444
678. ПРАТ ОЛВІСС СВ 111
679. ПРАТ ОЛІМПІЙСЬКА АРЕНА 165
680. ТОВ ОМЕЛЯНІВСЬКИЙ КАР'ЄР 15
681. ПАТ ОРАТІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОМАШ 258
682. ВАТ ОРІАНА 33
683. ПРАТ ОРІЛЬ-ЛІДЕР 445
684. ПАТ ОРЛАН ТРАНС 182
685. ПАТ ОРЛАН ТРАНС 307
686. ПАТ ОРЛАН ТРАНС 359
687. ПРАТ ОСТЕРСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 28
688. ПРАТ ОСТЕРСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 329
689. ПРАТ ПАВЛОГРАДХЛІБ 74
690. ПРАТ ПАВЛОГРАДХЛІБ 76
691. ПРАТ ПАСАЖ ТЕАТРАЛЬНИЙ 237
692. ПАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК 91
693. ПРАТ ПЕРЕМОГА 182
694. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 2 85
695. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 2 86
696. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 2 86
697. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №9 481
698. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-508 128
699. ПРАТ ПЕРУКАРНЯ МАЛЬВА 152
700. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 432
701. ПРАТ ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП 136
702. ПРАТ ПЕТРОСТАЛЬ 420
703. ПРАТ ПЕЧЕНІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО 25
704. ПРАТ ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 325
705. ПРАТ ПІВДЕНЬЗАХІДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД 237
706. ПАТ ПІДВОДТРУБПРОВІД 359
707. ПРАТ ПІДКАМІНСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 293
708. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО ВТОРСПЛАВ 84
709. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО РАЙАГРОПОСТАЧ 384
710. ПАТ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 173
711. ПАТ ПІДПРИЄМСТВО ХІМІЧНОЇ ЧИСТКИ, ФАРБУВАННЯ 

ОДЯГУ ТА ОБРОБКИ ХУТРА «ОКСАМИТ»
164

712. ПРАТ ПІК 202
713. ПРАТ ПІК 235
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
714. ПАТ ПІРЕУС БАНК МКБ 131
715. ПАТ ПІРЕУС БАНК МКБ 269
716. ПРАТ ПІСІБІ РАДІОЗАВОД 237
717. ПРАТ ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА 358
718. ПРАТ ПЛАТИ 136
719. ПРАТ ПЛЕЗАВОД ЯНЕНКІВСЬКИЙ 226
720. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «ВАСИЛІВКА» 197
721. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД ІМ. ШМІДТА 424
722. ПАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 405
723. ПАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 405
724. ПАТ ПМК 37 89
725. ПАТ ПМК 37 94
726. ПРАТ ПМК 43 113
727. ПРАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ ІНСУЛІНІВ «ІНДАР» 128
728. ПРАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«ШЕПЕТІВКАГАЗ»
137

729. ПРАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ШЕПЕТІВКАГАЗ»

144

730. ПРАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ШЕПЕТІВКАГАЗ»

146

731. ПРАТ ПО МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ТРОСТЯНЕЦЬРАЙАГРОТЕХСЕРВІС 

476

732. ПАТ ПОБЕРЕЗЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ АГРЕГАТІВ 72
733. СВАТ ПОДІЛЛЯ 4
734. ПАТ ПОЛІКОМБАНК 398
735. ПАТ ПОЛІСЯНКА 178
736. ПАТ ПОЛІСЯНКА 358
737. ПРАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 465
738. ПРАТ ПОЛТАВАЗООВЕТПРОМПОСТАЧ 250
739. ПРАТ ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ 8
740. ПРАТ ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ 8
741. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 5
742. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 23
743. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 270
744. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 273
745. ПРАТ ПОПЕЛЮХСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
20

746. ПРАТ ПОТУТОРСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД 4
747. АТ ПРАВЕКС БАНК 330
748. ПРАТ ПРАГА-АВТО 312
749. ПРАТ ПРАЙД-ІНВЕСТ 87
750. ПРАТ ПрАТ «КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ» 443
751. ПРАТ ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ 165
752. ПРАТ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ІНТЕРБУДТОНЕЛЬ 
449

753. ПРАТ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО АЗОВЛІФТ 

428

754. ПРАТ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
УКРГАЗВИДОБУТОК 

428

755. ПРАТ ПРИДУНАЙСЬКИЙ 397
756. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 428
757. ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 111
758. ПАТ ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«КОЛЬОРМЕТ»
412

759. ПАТ ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«КОЛЬОРМЕТ»

414

760. ПРАТ ПРІОКОМ 255
761. ПРАТ ПРОДМАГТОРГ 18 20
762. ПРАТ ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» 449
763. ПРАТ ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ ПОДІЛЛЯ 26
764. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

«ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК 
«УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

158

765. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ УКРСПЕЦТУНЕЛЬПРОЕКТ 361
766. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ УКРСПЕЦТУНЕЛЬПРОЕКТ 448
767. ВАТ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «СХІД» 164
768. ПРАТ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
«УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ»

255

769. ПРАТ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
«УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ»

255

770. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ - ТЕЛЕКОМ 204
771. ПРАТ ПРОМЗАПАЛ 414
772. ПРАТ ПРОМИСЛОВА ГРУПА АГАТ 450
773. ПРАТ ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК КИЇВЩИНА 449
774. ПРАТ ПРОМІНВЕСТГРУП-1 165
775. ПАТ ПРОМІНВЕСТИЦІЇ 358
776. ПРАТ ПРОМО ГРУП 397
777. ПРАТ ПРОМСАНТЕХНІКА 201
778. ПРАТ РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА» 252
779. ПРАТ РАДІОКОМПАНІЯ ЛЮКС 354
780. ПРАТ РАДОСИНЬ 356
781. ПРАТ РАЙ АГРО ХІМ 444
782. ПРАТ РАЙЗ-МАКСИМКО 444

783. ТОВ РАЙЗ-ПРИКАРПАТТЯ 486
784. ПРАТ РАМБУРС 164
785. ПРАТ РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР 162
786. ПРАТ РАТНІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
360

787. ПРАТ РБУ-3 423
788. ПРАТ РБУ-3 423
789. ПАТ РВС БАНК 457
790. ПАТ РВС БАНК 464
791. ПАТ РВС БАНК 474
792. ПРАТ РЕГІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ 96
793. ПРАТ РЕМАНЕНТ 26
794. ПРАТ РЕМОНТНИК 382
795. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3 406
796. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3 406
797. ПАТ РЕМПОБУТТЕХНІКА-ХЕРСОН 423
798. ПАТ РЕМПОБУТТЕХНІКА-ХЕРСОН 423
799. ТОВ РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

«СТОЛИЧНИЙ»
463

800. АТ РИТМ 235
801. АТ РИТМ 310
802. ПРАТ РІВНЕАЗОТ 465
803. ПРАТ РІВНЕАЗОТ 479
804. ПРАТ РІВНЕВТОРМЕТ 355
805. ПРАТ РІВНЕНАФТОБАЗА 443
806. ПАТ РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 251
807. ПАТ РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 252
808. ПРАТ РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 80
809. ПРАТ РІВНЕСПОРТЕК 80
810. ПРАТ РІВНЯНСЬКЕ 104
811. ПРАТ РОГАТИНАВТО 170
812. ПАТ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
226

813. ТОВ РОЗТОЦЬКЕ 486
814. ПРАТ РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА» 176
815. ПРАТ РОСАВА 355
816. ПАТ РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ 297
817. ПАТ РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ 466
818. АТ РУР ГРУП С.А. 442
819. ПРАТ САНТІМА 481
820. ПРАТ САРАТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 

№ 6
352

821. ТОВ СВАРОГ-ДНІСТЕР 15
822. ПАТ СВІТЛОВОДСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 105
823. ПРАТ СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН 253
824. ПРАТ СЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ 112
825. ПАРТ СЕТВІК 430
826. ПАТ СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД 431
827. ПРАТ СИСТЕМА 427
828. ПРАТ СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ 16
829. ПАТ СІЛЬГОСПХІМІЯ 168
830. ВАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО СОКІЛЕЦЬ 
443

831. ПАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА

233

832. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО БЕРЕЗОВОЛУЦЬКЕ

486

833. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС - 
ПЛЮС

486

834. ТОВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМ. ДУХОВА

109

835. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАЛИНА

109

836. ЗАТ СІНЕТ 481
837. ПАРТ СК АВТОРИТЕТ 447
838. ПРАТ СК АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 447
839. ТОВ СК-АГРО 142
840. АТ СКМ 424
841. ПРАТ СКОЛІВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 206
842. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКІ ШПАЛЕРИ - КФТП 384
843. ПАТ СЛОВВАЖМАШ 433
844. ПАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД «ТОРЕЛАСТ» 232
845. ПРАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 116
846. ПРАТ СОСНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

17452
388

847. ПРАТ СПЕЦБУДМАШ 481
848. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА КОЛОНА №3 231
849. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №1 
111

850. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №1

264

851. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №30

154

852. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ

374
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
853. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО АЗОВЛІФТ 
319

854. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО АЗОВЛІФТ 

330

855. ПРАТ СПІВДРУЖНІСТЬ ПРОГРЕС 237
856. ПРАТ СРІБНИЦЯ 485
857. ТОВ СТАНДАРТ - АГРО 209
858. ПРАТ СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ 443
859. ПРАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 379
860. ПРАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 380
861. ПРАТ СТАРОСАМБРІВСЬКИЙ КАР'ЄР 430
862. ПРАТ СТАРТ 350
863. ПРАТ СТАТІНФОРМКОНСАЛТИНГ 72
864. ПАТ СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПОЛІМІНЕРАЛ
320

865. ПРАТ СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО 
РАЙОНУ М.КИЄВА

141

866. ПРАТ СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО 
РАЙОНУ М.КИЄВА

142

867. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» 392
868. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ» 268
869. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» 402
870. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» 45
871. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» 64
872. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-ЖИТТЯ» 125
873. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОЛІДАРНІСТЬ» 253
874. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА» 128
875. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРПРОМСТРАХ» 128
876. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ ЛАЙФ» 154
877. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ГРАНД-ПОЛІС 450
878. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ДЕЛЬФІН 111
879. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ІНГРУП 450
880. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ КРЕМІНЬ 223
881. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ КРЕМІНЬ 429
882. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ САТІС 111
883. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ 234
884. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ 484
885. ПАТ СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО 

ОБЛАДНАННЯ
202

886. ПАТ СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО 
ОБЛАДНАННЯ

284

887. ПРАТ СУМИГАЗМАШ 238
888. ПРАТ СУМИ-ЛАДА 20
889. ПАТ СУМИХІМПРОМ 455
890. ПАТ СУМИХІМПРОМ 458
891. ПРАТ СУМСЬКА АВТОБАЗА №1 5
892. ПРАТ СУЧАСНЕ БУДІВНИЦТВО 179
893. ПРАТ СУЧАСНЕ БУДІВНИЦТВО 362
894. ПРАТ СХІД 2 356
895. ПРАТ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС 95
896. ПРАТ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС 116
897. ПАТ ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК 87
898. ПАТ ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК 89
899. ПАТ ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК 95
900. ПАТ ТАСКОМБАНК 65
901. ПАТ ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО №15143
421

902. ПРАТ ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 256
903. ПРАТ ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 256
904. ПРАТ ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 257
905. ПРАТ ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 258
906. ПРАТ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ЛЮКС 238
907. ПРАТ ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ 18
908. ПРАТ ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ 445
909. ПАТ ТЕРЕМНО ХЛІБ 147
910. ПРАТ ТЕРМІНАЛ-М 19
911. ПАТ ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ 14
912. ПАТ ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ 18
913. ПАТ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 6
914. ПАТ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 6
915. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬ-ПЛЕМПОСТАЧ 4
916. ПАТ ТЕРНОПІЛЬХЛІБ 375
917. ПРАТ ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
154

918. ПРАТ ТЕХЕНЕРГО 238
919. ПРАТ ТЕХІНВЕНТ 14
920. ПРАТ ТЕХНІЧНО-ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ЕЛЕКТРОНІКА» 161
921. ПРАТ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «ІНСТИТУТ 

МОНОКРИСТАЛІВ»
364

922. ТОВ ТЕХНОПАРК ЛЗТА 113
923. ПРАТ ТЕХНОРЕСУРС 159
924. ПАТ ТОВСТЕНСЬКА АГРОПРОМТЕХНІКА 4
925. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ЯВІР» 165
926. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР «МАТРИЦЯ» 171
927. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН» 403
928. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН» 403

929. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН» 403
930. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» 7
931. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» 9
932. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРЛЕГСИРОВИНА» 155
933. ПРАТ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЛИНА» 80
934. ПРАТ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЛИНА» 82
935. ПРАТ ТОРГСЕРВІС 45
936. ПРАТ ТРАНСАВТОСЕРВІС 416
937. ПРАТ ТРАНСНАФТОПЕРЕРОБОТКА 314
938. ПРАТ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ» 18
939. ПАТ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА 

КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА»
133

940. ПАТ ТРАНСПОРТНИК 34
941. ПРАТ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ КОМБІНАТ 

«ЗАХІДУКРТРАНС»
168

942. ПРАТ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ КОМБІНАТ 
«ЗАХІДУКРТРАНС»

169

943. ПАТ ТРЕЙД АВАНГАРД АГРО 341
944. ПАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» 129
945. ПРАТ ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД 1 429
946. ПРАТ ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 295
947. АТ ТРОТТОЛА 481
948. ЗАТ ТС 238
949. ПРАТ ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «АЙТІ-ТУР» 394
950. ПРАТ ТУТКОВСЬКИЙ 165
951. ПРАТ УВТК 327
952. ПРАТ УЖГОРОДСЬКЕ АТП 12107 300
953. ПРАТ УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОДВИГУН 478
954. ПРАТ УКПОСТАЧ 397
955. ПАТ УКРАГРОМАШСЕРВІС 104
956. ПРАТ УКРАГРОТЕХНІКА 161
957. СПАТ УКРАЇНА 377
958. СПАТ УКРАЇНА 421
959. ПАТ УКРАЇНА-РАЙЗ 50
960. ПРАТ УКРАЇНА-УЗБЕКИСТАН 481
961. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ 303
962. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ 313
963. ПАРТ УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ 322
964. ПРАТ УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА 126
965. ПРАТ УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА 126
966. ПРАТ УКРАЇНСЬКА КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
233

967. ПРАТ УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА 132
968. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ 397
969. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 374
970. ПРАТ УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА 

ІНШУРАНС ГРУП»
114

971. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ 162
972. ПАТ УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРСПЕЦБУДМОНТАЖ»
98

973. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 
ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА 
МАШИНОБУДУВАННЯ «УКРПРОМПРОЕКТ

486

974. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 
ПРОБЛЕМ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

360

975. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОГАЗОВИЙ ІНСТИТУТ 250
976. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ
394

977. ПАТ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ 353
978. ПАТ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ 482
979. ПРАТ УКРГАЗВИДОБУТОК 112
980. ПРАТ УКРГАЗВИДОБУТОК 235
981. ПРАТ УКРГАЗ-ЕНЕРГО 465
982. ПРАТ УКРЕНЕРГОБУД 357
983. ТОВ УКРІНВЕСТХОЛДИНГ 250
984. ПРАТ УКР-ЛАН 331
985. ПАТ УКРМЕДІАІНФОРМ 10
986. ПАТ УКРМЕДПРОМ 141
987. ПАТ УКРНАФТА 356
988. ПАТ УКРНДІПРОДМАШ 430
989. ПРАТ УКРПІДШИПНИК 109
990. ПРАТ УКРПРОМОБЛАДНАННЯ 96
991. ПРАТ УКРПРОМОБЛАДНАННЯ 98
992. ПРАТ УКРРАДІОПРИЛАД 112
993. ПРАТ УКРРОСМЕТАЛ 5
994. ПАТ УКРСОЦБАНК 31
995. ТОВ УКРСОЦБУД 201
996. ПАТ УКРСПЕЦТРАНСГАЗ 117
997. ПАТ УКРСПЕЦТРАНСГАЗ 469
998. ПРАТ УКРТАРА-ВОЛАНПАК 259
999. ПРАТ УКРТОРГБУД 397
1000. ПРАТ УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА 110
1001. ПАТ УКРФАРМА 12
1002. ПАТ УМАНСЬКА МІЖГОСПОДАРСЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА
152

1003. ПРАТ УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 154
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1004. ПРАТ УНАВСЬКЕ 444
1005. ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК 216
1006. ПАТ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС 141
1007. ПАТ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС 143
1008. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА №23 7
1009. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА №23 9
1010. ПАТ УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 428
1011. ПРАТ УФІЮК 109
1012. ПРАТ ФАБРИКА ЕДЕЛЬВЕЙС 481
1013. ПАТ ФАБРИКА ПРУТ 107
1014. ПРАТ ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ 484
1015. ПРАТ ФАРЛЕП - ІНВЕСТ 377
1016. ПРАТ ФАРЛЕП - ІНВЕСТ 422
1017. ПАТ ФАРМАК 183
1018. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» 274
1019. ПАТ ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК 107
1020. ПРАТ ФАРУС 238
1021. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРІЙКА ІНВЕСТ» 106
1022. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА 439
1023. ПАРТ ФІРМА НАФТАГАЗБУД 238
1024. ПАТ ФІРМОВИЙ МАГАЗИН «БУДМАТЕРІАЛИ» 73
1025. ТОВ ФОЗЗІ-ФУД 5
1026. ПРАТ ФОРА РІТЕЙЛ 20
1027. ПРАТ ХАРКІВ АВТО 179
1028. ПРАТ ХАРКІВ АВТО 180
1029. ПРАТ ХАРКІВОБЛБУДТРАНС 401
1030. ПРАТ ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 102
1031. ПАТ ХАРКІВСЬКА МУНІЦІПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 99
1032. ПАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ - 5 100
1033. ПАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ - 5 101
1034. ПАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ - 5 102
1035. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

16355
393

1036. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
16355

394

1037. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
№16327

108

1038. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ КОТЛОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ»

87

1039. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД 382
1040. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 97
1041. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 99
1042. ВАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»
103

1043. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 99
1044. ПРАТ ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД 99
1045. ПРАТ ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 22
1046. ПРАТ ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 254
1047. ПРАТ ХАРЧОВИК 410
1048. ПРАТ ХАРЧОВИК 415
1049. ПАТ ХЕРСОНВОДПРОЕКТ 423
1050. ПАТ ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ 30
1051. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА 92
1052. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 317
1053. ПАТ ХОЛОДОКОМБІНАТ №3 165
1054. ПРАТ ХРБУ МЖГ 424
1055. ПАТ ХУСТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 

-№240 
112

1056. ПРАТ ЦАРИЧАНСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ 74
1057. ПРАТ ЦЕНТР АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 238
1058. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «МАЯК» 165
1059. ПАТ ЧЕРВОНЕ РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 357

1060. ПРАТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
ВИРОБІВ

394

1061. ВАТ ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ 151
1062. ПРАТ ЧЕРКАСИСТАЛЬ 150
1063. ПРАТ ЧЕРКАСЬКА ФІРМА «МЕБЛІ» 153
1064. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17154 153
1065. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ МОНТАЖНО-

ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
429

1066. ПАТ ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО 156
1067. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС 155
1068. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ КХП 88
1069. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 107
1070. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 108
1071. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 108
1072. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3 107
1073. ПРАТ ЧЕРНІГІВ АВТО 180
1074. ПРАТ ЧЕРНІГІВ АВТО 307
1075. ПРАТ ЧЕРНІГІВ АВТО 314
1076. ПРАТ ЧЕРНІГІВ АВТО 322
1077. ПРАТ ЧЕРНІГІВАВТОДОРСЕРВІС 392
1078. ПАТ ЧЕРНІГІВАВТОТРАНС 395
1079. ПРАТ ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС 325
1080. ПРАТ ЧЕРНІГІВРАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 392
1081. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 313
1082. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 359
1083. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 

«М’ЯСОМОЛТЕХПРОМ»
392

1084. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ АТП-17454 481
1085. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧИЙ 

КОМБІНАТ
392

1086. ПРАТ ЧЕРНІГІВТОРГБУДМАТЕРІАЛИ 354
1087. ПРАТ ЧОРНОБАЇВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №3
153

1088. ПАТ ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 477
1089. ПАТ ШАРІВСЬКЕ 92
1090. ПАТ ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1 188
1091. ПАТ ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1 232
1092. ПАТ ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» 48
1093. ПРАТ ШАЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
117

1094. ПРАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ 178
1095. ПРАТ ШИРЯЇВСЬКЕ АВТОТРАНПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15167 375
1096. ПАТ ШКІРЯНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТАНОК 281
1097. ПАТ ШЛІФВЕРСТ 378
1098. ПАТ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №22 379
1099. ПАТ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №22 380
1100. ПРАТ ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 231
1101. ПРАТ ЮНІКОМ 360
1102. ПРАТ ЮНІСТЬ 164
1103. ПРАТ ЮНІСТЬ 5 380
1104. ПРАТ ЯВА 361
1105. ПАТ ЯВІР 485
1106. ПРАТ ЯГОТИНСЬКИЙ РИБГОСП 75
1107. ПРАТ ЯГОТИНСЬКИЙ РИБГОСП 76
1108. ПРАТ ЯГОТИНСЬКИЙ РИБГОСП 77
1109. ПРАТ ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС 133
1110. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР 328
1111. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 448
1112. ПРАТ ЯМПІЛЬТЕХСЕРВІС 148
1113. ПРАТ ЯМПІЛЬТЕХСЕРВІС 148
1114. ПАТ ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 100
1115. ПАТ ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 2
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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
27.04.2018 р. 


