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Повідомлення про виникнення особливої інформації
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Український 

капітал»
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне 
товариСтво «Страхо-
ва комПанія «Україн-
Ський каПітал»

2. Код за ЄДРПОУ 35760087
3. Місцезнаходження 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 35
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 353-79-53
5. Електронна поштова адреса ukrcap@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.ukrcap.com.ua

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

іі. текст повідомлення 
24.04.2018р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Укра-

їнський капiтал» (Протокол №УК-1/18 вiд 24.04.2018р.) прийняте рiшення 
про звiльнення (припинення повноважень) з посади Голови Наглядової 
Ради Держака Дмитра Леонiдовича (паспорт: ЕК № 717244 виданий 
Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй обл. 25.12.1997р.). Посадова 
особа продала свою частку у Статутному капiталi - 8,0% акцiй емiтента і 
вирішила вийти зі складу Наглядової Ради за власним бажанням. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi - з 25.04.2017р.

24.04.2018р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Укра-
їнський капiтал» (Протокол №УК-1/18 вiд 24.04.2018р.) прийняте рiшення 
про звiльнення (припинення повноважень) з посади члена Наглядової 
Ради Тарана Iгора Юрiйовича (паспорт: серiя ТТ № 318661 виданий 
Голосiївським РВ ГУДМС України в м. Києвi, 28.11.2015 р.). Посадова особа 
продала свою частку у Статутному капiталi - 7,1% акцiй емiтента і вирішила 
вийти зі складу Наглядової Ради за власним бажанням. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi - з 25.04.2017р.

24.04.2018р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Укра-
їнський капiтал» (Протокол №УК-1/18 вiд 24.04.2018р.) прийняте рiшення 
про звiльнення (припинення повноважень) з посади члена Наглядової 
Ради Кленового Сергiя Володимировича (паспорт: серiя ВА № 597686 ви-
даний Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл., 14.02.1997 р.) 
у зв’язку iз переобранням складу Наглядової Ради. Посадова особа володiє 
часткою у Статутному капiталi - 0,0062% акцiй емiтента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi - з 25.04.2017р.

24.04.2018р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Україн-
ський капiтал» (Протокол №УК-1/18 вiд 24.04.2018р.) прийняте рiшення про 
звiльнення (припинення повноважень) з посади Ревiзора Товариства Вовчок 

Максима Юрiйовича (паспорт: серiя СН № 203476 виданий Мiнським РУ-
ГУМВС України в м. Києвi, 23.04.1996 р.) у зв’язку iз переобранням Ревізора 
Товариства. Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi - 8,0% 
акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 25.04.2017р.

24.04.2018р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Укра-
їнський капiтал» (Протокол №УК-1/18 вiд 24.04.2018р.) прийняте рішення 
про обрання Головою Наглядової Ради Вовчок Максима Юрiйовича (пас-
порт: серiя СН № 203476 виданий Мiнським РУГУМВС України в м. Києвi, 
23.04.1996 р.). Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi - 
8,0% акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який призначено особу - три роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом п’яти рокiв – В.о. заступника директора з пи-
тань безпеки ТОВ «Агрохолдiнг «Авангард», Радник Голови Спостережної 
Ради ПАТ «АКБ Банк», Ревізор в ПрАТ «СК «Український капiтал».

24.04.2018р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Укра-
їнський капiтал» (Протокол №УК-1/18 вiд 24.04.2018р.) прийняте рішення 
про обрання членом Наглядової Ради Волченського Євгена Леонiдовича 
(паспорт: серiя ВВ № 668260, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в 
Донецькiй обл. 15.01.1999р.). Посадова особа володiє часткою у Статутно-
му капiталi - 7,1% акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу - три роки. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом п’яти років: Голова Правління 
ПрАТ «СК «Український капiтал», ПрАТ «НПIК» - Заступник Голови 
Правлiння, переведений на посаду члена Наглядової ради. 

24.04.2018р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Укра-
їнський капiтал» (Протокол №УК-1/18 вiд 24.04.2018р.) прийняте рiшення 
про обрання членом Наглядової Ради Кленового Сергiя Володимировича 
(паспорт: серiя ВА № 597686 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України 
в Донецькiй обл., 14.02.1997 р.). Посадова особа володiє часткою у Статут-
ному капiталi - 0,00625% акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу - 
три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом п’яти рокiв – Голова 
Правлiння ПрАТ «НПIК», Заступник Генерального директора ПАТ 
«Тельманiвський кар’єр».

24.04.2018р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Україн-
ський капiтал» (Протокол №УК-1/18 вiд 24.04.2018р.) прийняте рiшення про 
обрання Ревiзором Товариства Пахальчук Діану Сергіївну (паспорт: серiя ВТ 
№018563 Київським РВ у м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькій області, 
07.08.2013 р.). Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi - 8,0% 
акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який призначено особу - три роки. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом п’яти рокiв – інші посади не обіймала.

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

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

В.о. Голови Правління  Шишко Сергій Дмитрович
25.04 2018
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ріЧна інФормація
емітента цінних паперів 

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

ДерЖавна акціонерна 
холДинГова комПанія 
«артем», 14307699
04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10
(044) 483-21-24; 483-16-15

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.artem.ua

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

АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ – ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«УПК-АУДИТ ЛТД», 30674018

5. Інформація про загальні 
збори

Інформація про загальні збори відсутня, так 
як єдиним засновником ДАХК «АРТЕМ» є 
держава в особі ДК «УКРОБОРОНПРОМ»

6. Інформація про дивіденди Інформація про дивіденди відсутня, так як 
ДАХК «АРТЕМ» випуск акцій не здійснювала

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
I. основні відомості про емітента

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

ПУблIЧне акцIонерне 
товариСтво "роДовIД 
банк", 14349442,Київська,04136, 
м.Київ, Пiвнiчно-Сирецька,1-3, 
0-800-50-88-88, (044) 255-86-56

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

www.rodovidbank.com

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

Аудит фінансової звітності за 2017
рік не проводився

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

У звітному періоді загальні збори
акціонерів не проводилися

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

На пiдставi рiшення Правлiння НБУ вiд 19.12.2017 №811-рш"Про 
вiдкликання лiцензiї санацiйного банку та лiквiдацiю Публiчного 
акцiонерного товариства "РОДОВIД БАНК" виконавчою дирекцiєю 
ФГВФО прийнято Рiшення вiд 20.12.2017 № 5455 «Про початок 
процедури лiквiдацiї АТ «РОДОВIД БАНК» та делегування повноважень 
лiквiдатора банку» строком на два роки з 20.12.2017 по 19.12.2019 
включно.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства

У зв’язку з ліквідацією АТ «РОДОВІД БАНК» основні показники фінансово-
господарської діяльності емітента за 2017 рік не розраховувалися.

Уповноважена особа ФГВФО на лiквiдацiю АТ «РОДОВІД БАНК» 
А.М.Шевченко

річна інформація емітентів, 
які здійснили приватне (закрите) 

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

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 

товариство «ПаСат», 20232735, Дніпропетровська, 50002, м.Кривий 
Рiг, вул. Пушкіна буд. 4/212, 0503212122 2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії: 25.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію: www.facebook.com/aopassat

Приватне акцIонерне товариСтво 
«ПаСат»

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 емі-
тента, код за ЄДРПОУ, місце-
знаходження, міжміський код 
та телефон емітента

Приватне акцIонерне това-
риСтво "київтранСекСПеДи-
цIя", 03120242м. Київ , Святошинський, 04128, 
м. Київ, Академiка Туполєва, 23 044 494-36-41,

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

27.04.2018

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

kte.org.ua

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

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

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

Приватне акцIонерне 
товариСтво "Страхова 
комПанIя" еталон-ПолIС", 
31512057Київська, Шевченкiвський, 
01001, м. Київ, Прорiзна,4 (044)585-06-49,

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

24.04.2018

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

http://www.etalon.ua/ru/

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

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 
35251822, вул. Копилівська , 38, м. Київ, 
Подільський р-н, 04073, 
(44) 461-03-08

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.vitamin.com.ua

Приватне акціонерне товариСтво «київСький вітамінний ЗавоД»
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Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 5 глави 4 розділу II)
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 това-
риСтво «автокраЗбанк», 
20046323
Юридична адреса: 39600, Полтавська об-
ласть, м. Кременчук, вул. Київська, 8
Фактична адреса: 39600, Полтавська об-
ласть, м. Кременчук, 
вул. Троїцька, (колишня вул. Красіна,) 67
Телефон: +38(0536)747711

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

27.04.2018р.

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

http://www.avtokrazbank.ua/

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

-

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється 
у випадку, якщо емітент - ак-
ціонерне товариство). За-
значається інформація про 
проведення або непрове-
дення загальних чергових та 
позачергових зборів та у разі 
їх непроведення вказуються 
причини, також зазначаєть-
ся перелік питань, що роз-
глядалися на загальних збо-
рах, особи, що подавали 
пропозиції до переліку пи-
тань порядку денного, у разі 
проведення позачергових 
зборів зазначаються особа, 
що ініціювала проведення 
загальних зборів, результати 
розгляду питань порядку 
денного. У разі якщо загаль-
ні збори не відбулися, вказу-
ються причини

Протягом звітного 2017 року загальні збори ак-
ціонерів (чергові та позачергові) ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОКРАЗ-
БАНК» не проводились, внаслідок продовжен-
ня процедури ліквідації емітента на підставі 
постанови Правління Національного банку 
України від 28.08.2014р. №537 «Про відкликан-
ня банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТО-
КРАЗБАНК» та рішень виконавчої дирекції 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
№76 від 29.08.2014р. «Про початок процедури 
ліквідації ПАТ «АКБ Банк» та призначення упо-
вноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», 
№141 від 23.07.2015р. «Про продовження 
строків здійснення процедури ліквідації ПАТ 
«АКБ Банк» на 1 рік до 29.08.2016р. включно», 
№1476 від 11.08.2016р. відповідно до якого 
продовжено строки здійснення процедури лік-
відації ПАТ «АКБ БАНК» на один рік до 
29.08.2017р. включно, та рішення №3535 від 
14.08.2017р., згідно якого було продовжено 
строки здійснення процедури ліквідації

ПАТ «АКБ Банк» ще на один рік до 28 
серпня 2018 року включно».

6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у 
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результа-
тами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось, про це зазначається

За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував 

звітному
за 

прости-
ми 

акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за привілейова-
ними акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених/
перерахованих 
дивідендів, грн*

0 0 0 0

Дата складення 
переліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів

0 0 0 0

Дата (дати) перераху-
вання дивідендів через 
депозитарну систему із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих 
дивідендів на відповід-
ну дату**

0 0 0 0

Дата (дати) перераху-
вання/відправлення 
дивідендів безпосеред-
ньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/
відправлених дивіден-
дів на відповідну 
дату**

0 0 0 0

Опис Внаслідок продовження процедури ліквідації ПАТ «АКБ Банк», у 
звітному році дивіденди по простим іменним та привілейованим 
акціям не виплачувались.

___________
* У випадку виплати акціонерним товариством дивідендів через депози-

тарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акці-
онерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних папе-
рів, відкритого в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на 
фінансових ринках.

** У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім 
особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати та-
ких виплат.

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. СПільне ПіДПриємСтво У Формі Приватно-

Го акціонерноГо товариСтва «СоФрахім»
2. Код за ЄДРПОУ - 00393703
3. Місцезнаходження: 51400, Дніпропетровська обл., м.Палоград, 

вул. Заводська, буд.44 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0563) 211-436, (0563) 210-485
5. Електронна поштова адреса: info@sofrachime.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.sofrachime.com
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів. 
іі. текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 07.04.2017р. (протокол 
№1/17 вiд 07.04.2017р.) прийнято рiшення: попередньо надати згоду на 
вчинення значних правочинiв будь-якого характеру граничною сукупною 
вартiстю в розмiрi 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) грн., що становить 354 
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства, якi будуть вчинятися Товариством у ходi поточної господар-
ської дiяльностi протягом 2017 року та першого кварталу 2018 року з дати 
прийняття цього рiшення, наступного характеру:

Угоди, якi укладаються з контрагентами з придбання сировини, а саме: 
- Олiя рослинна – 25000 тис.грн.;
- Розчинники (сольвент, уайт-спiрит, лак н/ф ПФ-056, лак-пропiтка) – 

31000тис.грн.;
- Пентаерiтрит – 11200 тис.грн.;
- Фталевий ангiдрид – 15000 тис.грн.;
- Фiльтрпатрони – 5000 тис.грн.
1.2 Угоди, якi укладаються з контрагентами з продажу готової продукцiї, 

а саме:
- Лак напiвфабрикатний ПФ-060 – 50000 тис.грн.
Уповноважено Генерального директора Товариства на укладання та 

пiдписання договорiв, угод, додаткових договорiв/ угод до них та iнших 
необхiдних документiв, пов’язаних з виконанням цього рiшення загальних 
зборiв.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1124000 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1062180 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 
-1062180 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прий-
няття рiшення – 0.

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

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

Генеральний директор _________ 
(підпис)

Северенчук М.В. 
(ініціали та прізвище керівника)

25.04.2018р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №81, 27 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

500

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 
"нацIональний 
ДеПоЗитарIй України", 
30370711м. Київ , Подiльський, 
04071, м. Київ, Нижнiй Вал, 17/8 
0445910433,

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

26.04.2018

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

http://csd.ua

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

ТОВ АФ «РСМ УКРАЇНА», 
21500646 ТОВ АФ «РСМ УКРАЇ-
НА», 21500646

5. Інформація про загальні збори (роз-
діл заповнюється у випадку, якщо емі-
тент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.

За результатами 
звітнього періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітньому
за 

простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 138597.60 0

Нарахувані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

0 0 13.43 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 138583.30 0

Дата складання пе-
реліку осіб, які ма-
ють право на отри-
мання дивідендів

26.06.2017

Дата виплати 
дивідендів
Опис За результатами звiтного перiоду: 1) дивiденди не ви-

плачувались; 2) рiшення про виплату дивiдендiв при-
йнято рiчними загальними зборами акцiонерiв; Дати 
виплати дивiдендiв за пiдсумком 2016 року: 30.06.2017 
(виплата дивiдендiв до Державного бюджету України 
за корпоративними правами держави); 06.07.2017.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства

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

звітний попере-
дній

Усього активів 130977 126600
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12857 5796
Довгострокові фінансові інвестиції 19 19
Запаси 158 55
Сумарна дебіторська заборгованість 1631 1561
Грошові кошти та їх еквіваленти 90826 106271
Власний капітал 112487 105203
Статутний капітал 103200 103200
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7096 -176
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 18490 21397
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 719.18605 26.84109
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

719.18605 26.84109

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10320 10320
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 
за 2017 рік

емітента цінних паперів 
1.Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 

Приватне акцIонерне товариСтво 
«СьоГоДнI мУльтIмеДIа»,

Код ЄДРПОУ 24916531, Україна, Солом'янський р-н, 03056, м. Київ, 
вул. Борщагiвська, 152-Б, тел. /044/457-24-00

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: до 30.04.2018 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://segodnya-multimedia.com/?page=1003

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: товариСтво З обмеЖеноЮ 
вIДПовIДальнIСтЮ аУДиторСька ФIрма «контроль-аУДит», 
код 22022137.

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

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

Генеральний директор  Романенко А.П.
25.04.2018р.

Приватне акціонерне товариСтво
«УкраїнСький ПроцеСінГовий центр»

ріЧна інФормація
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГО-
ВИЙ ЦЕНТР»
Код за ЄДРПОУ 24747867
Місцезнаходження: 04073, м. Київ,
проспект Московський, 9, корпус 5-А, 
а/с №65
Тел.: (044) 247-49-72

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

https://upc.ua/ua/news-ua/1552.htm

Приватне акціонерне товариСтво 
«беарС»

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 "БЕАРС", 16301726, 
02094, м. Київ, вул. Попудренка, 
буд. 52, (044)586-48-49

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

26.04.2018

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

http://zao.bears.ua/ua/reports/2017_
year.html

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, 
(044) 4983816, (044) 4983815
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ріЧна інФормація
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУбліЧне 
акціонерне товариСтво «наУково-виробниЧе 
ПіДПриємСтво «раДій», 14312430, вул. Героїв Сталінграда, 
буд. 29, м.Кіровоград, Кіровський, Кiровоградська область, 25009, Україна, 
(0522) 37-30-20, 55-53-96

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.radiy.com

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Аудиторська фірма «АНАЛІТИК-ЦЕНТР», 
40079008

5. Інформація про загальні збори. В звітному році 21.04.2017 року були 
проведені річні загальні збори акціонерів, порядок денний був сформова-
ний та затверджений Наглядовою радою. Кворум зборів: 99,55% до загаль-
ної кількості голосів. Пропозицій від акціонерів та їх представників до пи-
тань порядку денного не надходило.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):  
1. Обрання членів лічильної комісії. 2.Прийняття рішень з питань порядку 
проведення загальних зборів. 3.Звіт дирекції про діяльність Товариства за 
2016 рік та основні напрямки роботи на 2017 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту. 4. Звіт наглядової ради за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 5.Звіт та висновки ревізійної комісії 
за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвер-
дження висновків. 6.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.  
7.Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у 2016 
році.8.Попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 
рішення.9.Припинення повноважень членів наглядової ради Товариств. 
10.Обрання членів наглядової ради Товариств. 11.Затвердження умов тру-
дових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.12.Припинен-
ня повноважень членів ревізійної комісії Товариств. 13.Обрання членів ре-
візійної комісії Товариства. 14.Внесення змін до Статуту Товариства шля-
хом викладення статуту в новій редакції. 15. Внесення змін до внутрішніх 
положень Товариства. 

За результатами розгляду питань порядку денного були прийняті такі 
рішення: 1. Обрати лічильну комісію в складі осіб: Голова комісії – Юрченко 
М.Г.Члени комісії: Бондаренко О.В., Ковтун К.Ю., Ларшина А.С., Найдиш 
Т.Ю., Рискова С.М. 2. Затвердити порядок розгляду питань порядку денно-
го та регламент загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт дирекції 
Товариства про господарську діяльність за 2016 рік затвердити. Основні 
напрямки роботи Товариства на 2017 рік затвердити. 4. Затвердити звіт на-
глядової ради про роботу за 2016 рік. 5. Затвердити звіт ревізійної комісії 

про роботу за 2016 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії по річному 
звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 6. Затвердити річний звіт Товари-
ства за 2016 рік. Затвердити показники фінансової звітності Товариства за 
2016 рік. 7. Збиток від господарської діяльності Товариства за 2016 рік в 
сумі 14175тис.грн. покрити за рахунок прибутків минулих років. Дивіденди 
за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати. 8. Затвердити рішення про 
попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Публічним 
акціонерним товариством «Науково-виробниче підприємство «Радій» про-
тягом не більше як одного року (з моменту прийняття даного рішення за-
гальними зборами акціонерів від 21.04.2017 року), а саме: договори купівлі-
продажу, поставки, найму (оренди), суборенди, підряду, субпідряду, 
застави, про надання послуг, доручення, гарантії, комісії, позики, позички, 
зберігання, страхування, банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, 
розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, спільної ді-
яльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензій-
ні договори. Гранична вартість кожного такого правочину не повинна пере-
вищувати сто п’ятдесят мільйонів євро за курсом міжбанківських торгів на 
дату, яка передує дню укладання правочину. Уповноважити наглядову раду 
протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними 
зборами акціонерів від 21.04.2017 року, приймати усі рішення щодо укла-
дення вище зазначених значних правочинів. 9. Припинити повноваження 
членів наглядової ради Товариства, обраних загальними зборами акціоне-
рів (протокол №26 від 25.04.2014р.) в повному складі. Рішення про припи-
нення повноважень членів наглядової ради Товариства вступає в силу з 
моменту обрання нового складу наглядової ради Товариства шляхом куму-
лятивного голосування. 10. Обрати до складу наглядової ради ПАТ «НВП 
«Радій» наступних осіб: Бахмач Євгеній Степанович (акціонер), Бахмач 
Наталя Володимирівна (акціонер), Заніздра Володимир Васильович (акціо-
нер), Мошнягул Всеволод Васильович (акціонер), Радіонова Тетяна Анато-
ліївна (представник акціонера – юридичної особи Ensol SA), Скрипніченко 
Анатолій Іванович (представник акціонера – юридичної особи ПАТ «Кірово-
градграніт»), Гуртовий Михайло Олександрович (представник акціонера – 
фізичної особи Бегун Аліни Петрівни). 11. Укласти з членами наглядової 
ради Товариства трудові договори у відповідності до вимог чинного законо-
давства про працю. Уповноважити генерального директора Товариства на 
підписання трудових договорів з членами наглядової ради. 12. Припинити 
повноваження членів ревізійної комісії Товариства, обраних загальними 
зборами акціонерів (протокол №23 від 15.04.2011р.) в повному складі. 
13. Обрати до складу ревізійної комісії ПАТ «НВП «Радій» строком на п’ять 
років наступних осіб: Кравченко Тетяна Геннадіївна; Луцкевич Світлана 
Іванівна; Торохтій Людмила Олександрівна.14. Затвердити та внести зміни 
до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Упо-
вноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання змін до Ста-
туту. Доручити генеральному директору Сіорі О.А. здійснити дії по держав-
ній реєстрації змін до Статуту.15. Затвердити та внести зміни до внутрішніх 
положень Товариства шляхом викладення цих положень в новій редакції.

6. Інформація про дивіденди. За результатами періоду, що передував 
звітному, та результатами звітного періоду дивіденди не нараховувалися і 
не виплачувалися.

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 «Солар 
менеДЖмент ГрУП», 37841948, 
провулок Киянівський, будинок 7А, місто 
Київ, Шевченківський, 04053, 044 272-42-48

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

26.04.2018

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

http://37841948.smida.gov.ua

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

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

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

Приватне акцIонерне 
товариСтво "ФонДова 
бIрЖа "IннекС"; код за ЄДРПОУ 
23425110; 03040, м. Київ, проспект 
Голосiївський, 70, 11 поверх; (044)2210140

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

26.04.2018

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

http://www.innex-group.com/index.
php?option=com_content&task=blogcategory
&id=90&Itemid=358

річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення 

цінних паперів
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне 

товариство»Хімчистка»
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 03054663
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-

гулярну річну інформацію: infosite.com.ua

Приватне акціонерне товариСтво 
«хімЧиСтка»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУбліЧне акціонерне товариСтво 
«інтерПайП новомоСковСький трУбний ЗавоД»
2.Код за ЄДРПОУ: 05393139. 3.Місцезнаходження: Україна, 51200, Дніпро-
петровська область, м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 115. 4.Міжміський 
код, телефон та факс: (0569) 697501; факс: (0569) 697611. 5.Електронна 
поштова адреса: info@nmpp.interpipe.biz 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: www.nmpp.interpipe.biz
7.Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.
II. Текст повідомлення
1. Річними Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (далі по 
тексту – Товариство) 24 квітня 2018 року (протокол річних Загальних зборів 
№11) у зв'язку із закінченням строку повноважень на посаді членів 
Наглядової ради, керуючись вимогами Закону України "Про акціонерні 
товариства", прийнято рішення про припинення повноважень членів 
Наглядової ради Товариства:
- Храйбе Фаді Зейновича (паспорт 75 2543906, виданий 12.11.2015р.  
ФМС 77314) – представника акцiонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE 
LIMITED), якому належить 89,2393% статутного капіталу Товариства. На 
посаді члена Наглядової ради перебував з 21.12.2017р. до 24.04.2018р. 
Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 0 %. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
- Морозова Дениса Володимировича, паспорт серії АЕ №016263, виданий 
Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
30.06.1995 року. На посаді члена Наглядової ради перебував з 21.12.2017р. 
до 24.04.2018р. Розмір пакета акцій, які належать цій особі - 1 шт., що 
становить в гривневому еквіваленті 0,25 грн. Частка, якою володіє посадова 
особа в статутному капіталі емітента - 0,0000005%. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має;
- Брідні Гліба Ігоровича, паспорт серії КО №914952, виданий Київським РВ у 
м. Полтаві УДМС України в Полтавській області 29.01.2013 року. На посаді 
члена Наглядової ради перебував з 21.12.2017р. до 24.04.2018р. Розмір 
пакета акцій, які належать цій особі - 1 шт., що становить в гривневому 
еквіваленті 0,25 грн. Частка, якою володіє посадова особа в статутному 
капіталі емітента - 0,0000005 %. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має;
- Сови Юлії Миколаївни,паспорт серії АМ №156605, виданий Індустріальним 
РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 12.12.2000 року. На 
посаді члена Наглядової ради перебувала з 21.12.2017р. до 24.04.2018р. 
Розмір пакета акцій, які належать цій особі - 1 шт., що становить в гривнево-
му еквіваленті 0,25 грн. Частка, якою володіє посадова особа в статутному 
капіталі емітента - 0,0000005%. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має;
- Любименко Інни Володимирівни, паспорт серії АМ №345324, виданий 
Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй області 11.07.2001 
року. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 21.12.2017р. до 
24.04.2018р. Розмір пакета акцій, які належать цій особі - 1 шт., що становить 
в гривневому еквіваленті 0,25 грн. Частка, якою володіє посадова особа в 
статутному капіталі емітента -0,0000005%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має;
- Шевченка Андрія Вікторовича-незалежного директора, паспорт серії 
АЕ №871465, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй області 23.10.1997 року. На посаді члена Наглядової ради 
перебував з 21.12.2017р. до 24.04.2018р. Частка, якою володіє посадова 
особа в статутному капіталі емітента - 0 %. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має;
- Гільбурда Романа Юрійовича-незалежного директора, паспорт серії 
АК №876929, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй області 20.06.2000 року. На посаді члена Наглядової ради 
перебував з 21.12.2017р. до 24.04.2018р. Частка, якою володіє посадова 
особа в статутному капіталі емітента - 0 %. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.
2. Річними Загальними зборами Товариства 24 квітня 2018 року (протокол 
річних Загальних зборів №11) на строк до наступних річних Загальних зборів 
Товариства обрано: 
- членом Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича (паспорт 
75 2543906, виданий 12.11.2015р. ФМС 77314) – представника акцiонера 
"ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED), якому належить 89,2393% 
статутного капіталу Товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п'яти років: з 01.08.2011р. по 30.04.2013р. - ТОВ "Бостон Консалтинг 
ГрупУкраїна", заступник директора; з 20.05.2013р. - по 31.03.2015р. - ТОВ 
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", комерційний директор; з 07.07.2015р. по 
30.06.2016р. - ТОВ "Інвестиційна компанія "АРГО", старший віце-президент з 
суднобудування та промислових активів; з 01.07.2016р. по 12.10.2016р.

 - ЗАТ "НордікЯрдс", генеральний директор; з 20.01.2017р. по теперішній час 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор. У інших юридичних особах 
обіймає посади: член Ради Директорів, Головний Виконавчий Директор 
"ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED); Голова Наглядової ради 
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" 
(INTERPIPЕ LIMITED); Голова Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВ-
ТОРМЕТ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ 
LIMITED); Голова Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; Голова 
Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; директор НОРЗ АМЕРІ-
КАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.). Частка, якою 
володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 0 %. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має;
- членом Наглядової ради Товариства – акціонера Морозова Дениса 
Володимировича, паспорт серії АЕ №016263, виданий Бабушкiнським 
РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 30.06.1995 року. За 
основним місцем роботи є директором ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; у інших 
юридичних особах обіймає наступні посади: член Наглядової ради ПАТ 
"ІНТЕРПАЙП НТЗ"; член Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; 
член Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" - представник акціонера 
ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"; член Ради Директорів ІНТЕРПАЙП 
ЮРОП СА (INTERPIPE EUROPE SA); член Ради Директорів КЛВ-ВІЛКО СА 
(KLW-WHEELCO SA); за сумісництвом є радником з питань фінансової 
політики ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ". Інші посади, які обіймав 
Морозов Д.В. протягом останніх п’яти років: з 02.03.2011р. по 22.07.2013р. 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управління продуктами та 
ресурсами; з 23.07.2013р. по теперішній час – ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 
директор; з 03.02.2014р. по теперішній час за сумісництвом у ТОВ "ІНТЕР-
ПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", радник з питань фінансової політики. Розмір пакета 
акцій, які належать цій особі - 1 шт.,що становить в гривневому еквіваленті 
0,25 грн.Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента 
- 0,0000005 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.
- членом Наглядової ради Товариства – акціонера Брідню Гліба Ігоровича, 
паспорт серії КО №914952, виданий Київським РВ у м. Полтаві УДМС 
України в Полтавській області 29.01.2013 року. За основним місцем роботи є 
начальником Управління по роботі із зовнішніми організаціями Фінансово-
економічної служби ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА". У інших юридичних особах 
обіймає наступні посади: член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 
член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"; член 
Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; член Наглядової ради ТОВ 
"НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКІСТЬ". Інші посади, які обіймав 
Брідня Г.І. протягом останніх п’яти років: з 03.09.2012р. по 01.09.2013р. – 
ПрАТ "Делойтенд Туш ЮСК", аудитор 3 категорії відділу аудиту; з 
02.09.2013р. по 05.09.2013р. – ПрАТ "Делойтенд Туш ЮСК", провідний 
аудитор відділу аудиту; з 09.09.2013р. по 24.04.2014р. – ТОВ "ІНТЕРПАЙП 
УКРАЇНА", начальник відділу контроллінгу продажів; з 25.04.2014р. по 
10.01.2017р. – ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник відділу контроллінгу 
продажів Управління аналітики та планування Служби продажів; з 
11.01.2017р. по 28.02.2017р. – ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник 
відділу контроллінгу продажів Управління аналітики та планування Служби 
по продуктам і ресурсам; з 01.03.2017р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕР-
ПАЙП УКРАЇНА", начальник Управління по роботі із зовнішніми організація-
ми Фінансово-економічної служби. Розмір пакета акцій, які належать цій 
особі - 1 шт.,що становить в гривневому еквіваленті 0,25 грн. Частка, якою 
володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 0,0000005%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
- членом Наглядової ради Товариства – акціонера Сову Юлію Миколаївну, 
паспорт серії АМ №156605, виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України 
в Дніпропетровській області 12.12.2000 року. За основним місцем роботи є 
начальником Управління казначейських операцій Фінансово-економічної 
служби ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; за сумісництвом - начальником 
фінансового відділу ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»; у інших юридичних 
особах посад не обіймає; протягом останніх п'яти років займала наступні 
посади: з 12.08.2005 р. по 03.08.2014 р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 
начальник відділу оперативного управління рахунками Фінансового 
управління; з 04.08.2014 р. по 06.04.2015 р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 
керівник проекту Фінансового управління; з 07.04.2015 р. по теперішній 
час – ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управління казначейських 
операцій Фінансово-економічної служби; з 02.06.2015 р. по теперішній 
час – за сумісництвом ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», начальник фінансо-
вого відділу.Розмір пакета акцій, які належать цій особі - 1 шт., що становить 
в гривневому еквіваленті 0,25 грн. Частка, якою володіє посадова особа в 
статутному капіталі емітента - 0,0000005 %. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.
- членом Наглядової ради Товариства – акціонера Любименко Інну 
Володимирівну, паспорт серії АМ №345324, виданий Жовтневим РВ ДМУ 
УМВС України в Днiпропетровськiй області 11.07.2001 року. За основним 
місцем
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роботи є директором з правових питань Управління з правових 
питань ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", за сумісництвом - заступником 
директора з правових питань Управління з правових питань Служби 
економічної безпеки ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ». У інших 
юридичних особах обіймає наступні посади: член Наглядової ради 
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; член Наглядової ради ТОВ "МЗ 
"ДНІПРОСТАЛЬ"; член Наглядової ради ТОВ "НАУКОВО-
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКІСТЬ". Інші посади, які обіймала 
Любименко І.В. протягом останніх п’яти років:з 25.02.2008 р. по 
30.09.2013 р. - Дніпропетровська філія ТОВ "ІстВан", провідний 
юрисконсульт Управління забезпечення регіонального судового 
захисту Сектору правового забезпечення та захисту прав власності; 
з 01.10.2013 р. по 01.04.2015 р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", 
заступник директора з правових питань; з 02.04.2015р. по 
09.01.2017 р. – ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управління з 
правових питань Служби економічної безпеки; з 10.01.2017 р. по 
теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з правових 
питань Управління з правових питань; з 02.04.2015 р. по теперішній 
час – за сумісництвом - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", заступник 
директора з правових питань Управління з правових питань Служби 
економічної безпеки. Розмір пакета акцій, які належать цій особі - 
1 шт., що становить в гривневому еквіваленті 0,25 грн. Частка, якою 
володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 
0,0000005 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. 
- членом Наглядової ради Товариства - акціонера Трегуба Олега 
Євгеновича, паспорт серії АК №306605, виданий Нікопольським МВ 
УМВС України в Дніпропетровській області 01 жовтня 1998 року. За 
основним місцем роботи є начальником відділу економічної безпеки 
Служби економічної безпеки ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 
(вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпропетровськ, 49005); у інших 
юридичних особах посад не обіймає; протягом останніх п'яти років 
займав наступні посади: з 03.10.2011 р. по 30.06.2015 р. – ТОВ 
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник відділу економічної безпеки 
Управління економічної безпеки; з 01.07.2015 р. по теперішній час 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник відділу економічної безпеки 
Служби економічної безпеки. Розмір пакета акцій, які належать цій 
особі - 1 шт.,що становить в гривневому еквіваленті 0,25 грн. Частка, 
якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 
0,0000005 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.
- членом Наглядової ради Товариства – акціонера Кисилевського 
Дмитра Давидовича, паспорт серії СО №298692, виданий 
Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04 січня 2000 року. 
За основним місцем роботи є директором з корпоративних відносин 
Служби корпоративних відносин ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 
(вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005); у інших юридичних 
особах посад не обіймає; протягом останніх п'яти років займав 
наступні посади: з 01.03.2011р. по 02.08.2015р. – ТОВ "ІНТЕРПАЙП 
УКРАЇНА", начальник управління корпоративних відносин; з 
03.08.2015р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 
директор з корпоративних відносин Служби корпоративних відносин. 
Розмір пакета акцій, які належать цій особі - 1 шт., що становить в 
гривневому еквіваленті 0,25 грн. Частка, якою володіє посадова 
особа в статутному капіталі емітента - 0,0000005 %. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.
3. Річними Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 
ЗАВОД» (далі по тексту – Товариство) 24 квітня 2018 року (протокол 
річних Загальних зборів №11) у зв'язку із закінченням строку 
повноважень на посаді членів Ревізійної комісії, керуючись вимогами 
Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства 
прийнято рішення про припинення повноважень наступних членів 
Ревізійної комісії Товариства:
- Піддубної Світлани Іванівни, паспорт серії АЕ №252568, виданий 
Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 
05.04.1996р. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 
21.04.2015р. до 24.04.2018р. Розмір пакета акцій, які належать цій 
особі - 1 шт., що становить в гривневому еквіваленті 0,25 грн. Частка, 
якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента 
-0,0000005%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.
- Спільніченко Вікторії Вікторівни, паспорт серії АМ №366612, 
виданий Новомосковським МВ УМВС України у Дніпропетровській 
області 18.04.2001р. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 
21.04.2015р. до 24.04.2018р. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі – 2816 шт., що становить в гривневому 
еквіваленті 704 грн. Частка, якою володіє посадова особа в 
статутному капіталі емітента -0,001408%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

- Шевцової Наталії Юхимівни, паспорт серії АЕ №124652, виданий 
Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 
09.12.1995р. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 
21.04.2015р. до 24.04.2018р. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі – 2600 шт., що становить в гривневому 
еквіваленті 650 грн. Частка, якою володіє посадова особа в 
статутному капіталі емітента - 0,0013%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 
4. Річними Загальними зборами Товариства 24 квітня 2018 року 
(протокол річних Загальних зборів №11) строком на три роки обрано: 
- Членом Ревізійної комісії Товариства Спільніченко Вікторію 
Вікторівну, паспорт серії АМ №366612, виданий Новомосковським МВ 
УМВС України у Дніпропетровській області 18.04.2001р.У інших 
юридичних особах посад не обіймає. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: з 01.06.2009р. по 04.03.2015р.- 
інженер 1 категорії бюро цивільної оборони та режимних заходів 
служби економічної безпеки ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»; з 
05.03.2015р.- по 08.03.2016р.- спеціаліст бюро цивільної оборони та 
режимних заходів служби економічної безпеки ПАТ «ІНТЕРПАЙП 
НМТЗ»; з 09.03.2016р.- по 21.12.2017р. - спеціаліст групи кадрового 
адміністрування та організаційного управління Управління 
персоналом ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»; з 22.12.2017р. по теперішній 
час – фахівець групи екологічної безпеки Служби промислової 
безпеки, охорони праці та навколишнього середовища ПАТ 
«ІНТЕРПАЙП НМТЗ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі – 2816 шт., що становить в гривневому еквіваленті 704 грн. 
Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента 
- 0,001408%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.
- Членом Ревізійної комісії Товариства Масюк Ірину Геннадіївну, 
паспорт серії АН №455706, виданий Новомосковським МВ УМВС 
України в Дніпропетровській області 10 березня 2006р. У інших 
юридичних особах посад не обіймає. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: з 01.06.2009 – по 11.05.2014р. 
начальник бюро податкового обліку та прогнозування головної 
бухгалтерії ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»;з 12.05.2014 р.- по 02.07.2017р. 
- начальник бюро роботи з постачальниками та покупцями головної 
бухгалтерії ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».; з 03.07.2017 р. по теперішній 
час - провідний спеціаліст з податкового обліку та проектної 
діяльності головної бухгалтерії ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ». Частка, 
якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 0 %. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Членом Ревізійної комісії Товариства Шевцову Наталію Юхимівну, 
паспорт серії АЕ №124652, виданий Новомосковським МВ УМВС 
України в Дніпропетровській області 09.12.1995 р. У інших юридичних 
особах посад не обіймає. Інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п'яти років:
з 01.06.2009 р. – по 30.11.2013 р. - начальник бюро цінних паперів та 
акціонерної власності юридичного відділу ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»; 
з 01.12.2013 року – по теперішній час – начальник бюро цінних 
паперів та акціонерної власності ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ». Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі – 2600 шт., що 
становить в гривневому еквіваленті 650 грн. Частка, якою володіє 
посадова особа в статутному капіталі емітента - 0,0013%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.
5. Ревізійною комісією Товариства 24 квітня 2018 року (протокол 
засідання Ревізійної комісії №9), на підставі Закону України "Про 
акціонерні товариства", Статуту Товариства прийнято рішення про 
обрання Головою Ревізійної комісії Товариства Масюк Ірини 
Геннадіївни, паспорт серії АН №455706, виданий Новомосковським 
МВ УМВС України в Дніпропетровській області 10 березня 2006р. У 
інших юридичних особах посад не обіймає. Інші посади, які обіймала 
ця особа протягом останніх п'яти років: з 01.06.2009 – по 
11.05.2014р. начальник бюро податкового обліку та прогнозування 
головної бухгалтерії ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»; з 12.05.2014 р.- по 
02.07.2017р. - начальник бюро роботи з постачальниками та 
покупцями головної бухгалтерії ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».;з 
03.07.2017 р. по теперішній час - провідний спеціаліст з податкового 
обліку та проектної діяльності головної бухгалтерії ПАТ «ІНТЕРПАЙП 
НМТЗ». Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі 
емітента - 0 %. 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. Голова Правлiння   Ю.М. Антипов
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  24.04.2018
  (дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента:
ПУбліЧне акціонерне товариСтво «інтерПайП новомоС-

ковСький трУбний ЗавоД»
2.Код за ЄДРПОУ: 05393139. 3.Місцезнаходження: Україна, 51200, Дні-

пропетровська область, м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 115. 4.Міжміський 
код, телефон та факс: (0569) 697501; факс: (0569) 697611. 5.Електронна 
поштова адреса: info@nmpp.interpipe.biz 

6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.nmpp.interpipe.biz

7.Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
Рiчними Загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (далі по 
тексту - Товариство) 24.04.2018 року (протокол річних Загальних зборів 
№11) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, а саме: 1. правочинів, які можуть вчинятися Товариством у пе-
ріод з 24.04.2018р. до 24.04.2019р., ринкова вартість майна, робіт або по-
слуг за кожним типом яких становить 10 і більше відсотків, але менша ніж 
50відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звіт-
ності Товариства за 2017 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вар-
тість кожного правочину не повинна перевищувати 1 157 000 тис. грн.; 

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість 
кожного правочину не повинна перевищувати 1 157 000 тис. грн.; 

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не пови-
нна перевищувати 1 157 000 тис. грн.;

- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів 
Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов’язань та/або 
зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищу-
вати 1 157 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення ви-
конання власних зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб, вартість кож-
ного правочину не повинна перевищувати 1 157 000 тис. грн.;

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та/або акредитивів, 
вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 157 000 тис. грн.;

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допо-
моги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 
1 157 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та 
доповнень до кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії, 
договорів про надання банківських послуг тощо), вартість кожного право-
чину не повинна перевищувати 1 157 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та 
доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину 
не повинна перевищувати 1 157 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та 
доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна пе-
ревищувати 1 157 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та 
доповнень до договорів щодо виставлення банківських гарантій та/або 
акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати  
1 157 000 тис. грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не 
може перевищувати 1 157 000 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої річної фінансової 
звiтностi: 2 314 576 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої річної фінансової звiтностi  
(у вiдсотках): 49,99%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 198935255.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних 

зборах: 178 707 769.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
178 491 039.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення: 216730.

2. правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 24.04.2018р. 
до 24.04.2019р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом 
яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними 
річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вар-
тість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.; 

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість 
кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.; 

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не пови-
нна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;

- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів 
Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов’язань та/або 
зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищу-
вати 3 500 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення ви-
конання власних зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб, вартість кож-
ного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та/або акредитивів, 
вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допо-
моги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 
3 500 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та 
доповнень до кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії, 
договорів про надання банківських послуг тощо), вартість кожного право-
чину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та 
доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину 
не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та 
доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна пе-
ревищувати 3 500 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та 
доповнень до договорів щодо виставлення банківських гарантій та/або 
акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати  
3 500 000 тис. грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не 
може перевищувати 3 500 000 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої річної фінансової 
звiтностi: 2 314 576 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої річної фінансової звiтностi  
(у вiдсотках): 151,22%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 198935255.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних 

зборах: 178 707 769.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

178 487 939.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 216730.
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   Ю.М.Антипов
 (підпис )  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  25.04.2018
  (дата)
Голова Правління  Ю.м. антипов 

ПУбліЧне акціонерне товариСтво «інтерПайП новомоСковСький трУбний ЗавоД»

ріЧна інФормація За 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
"ЗахIДноУкраїнСька ГIрниЧа комПанIя", код 
єДрПоУ 23302614, 35811, рiвненська обл., ост-
розький р-н, с. бухарiв, вул. Першого травня, 
буд. 1, кв.3, тел. (0362) 608166, (067) 3393318

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

25.04.2018 року 

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

http://foszugk.com/

Приватне акцIонерне товариСтво «ЗахIДноУкраїнСька ГIрниЧа комПанIя»
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річна інформація емітента цінних паперів
I. основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Київцукор П", 00388659Київська, 
Бiлоцеркiвський район, 09112, м. Бiла 
Церква, вул. Привокзальна, 10 
04563-5-26-94,

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

24.04.2018

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

sugar2015.bim.org.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 
КОНСАЛТИНГ ГРУП", 35316245

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

Порядок денний: 1. Обрання лiчiльної комiсiї зборiв.  
2. Розгляд звiтiв Директора, Ревiзiйної комiсiї, Наглядової 
Ради Товаристава за 2014-2016 роки, прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду. 3. Затвердження рiчних результатiв 
дiяльностi за 2014-2016 роки, подiл прибуткiв та покриття 
збиткiв Товариста. 4. Затвердження рiчних звiтiв Товариства 
за 2014-2016 роки. 5. Затвердження основних напрямкiв 
Товариства на 2017 рiк. 6. Погодження значних правочинiв 
Товариства. 7. Внесення змiн та доповнень до Статуту 
Товариства. 8. Прийняття рiшення про припинення 
повноважень членiв Наглядової Ради Товариства.  
9. Обрання членiв Наглядової Ради Товариства, 
затвердження умов (контрактiв), що укладатимуться з ними, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з 
членами Наглядової Ради Товариства. 10. Переобрання 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 11. Переобрання Директора 
Товариства. Прийнято наступнi рiшення з питань порядку 
денного: 1. Для роботи на Загальних зборах акцiонерiв 
обрати лiчiльну комiсiю у складi 3-х осiб та затвердити їх у 
складi: Голова лiчiльної комiсiї - Кулик Максим Вiкторович; 
член комiсiї - Волкова Людмила Федорiвна; член комiсiї - 
Скрябiна Марiя Миколiївна. 2. Прийняти звiти Директора, 
Ревiзiйної комiсiї, Наглядової Ради Товаристава за 2014-2016 
роки. 3. Затвердити результат дiяльностi Товариства за 2014 
рiк у виглядi збиткiв 110 тис. грн. Затвердити результат 
дiяльностi Товариства за 2015 рiк у виглядi збиткiв 38 
тис. грн. Затвердити результат дiяльностi Товариства за 2016 
рiк у виглядi збиткiв 30 тис. грн. Покриття збиткiв Товариства 
за 2014-2016 роки здiйснити за рахунок коштiв резервного 
фонду та доходiв майбутнiх перiодiв. 4. Затвердити рiчний 
звiт Товариства за 2014 рiк. Затвердити рiчний звiт 
Товариства за 2015 рiк. Затвердити рiчний звiт Товариства за 
2016 рiк. 5. Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2017 
рiк: доведення господарської дiяльностi Товариства до 
беззбиткового та прибуткового рiвня шляхом пiдвищення 
ефективностi операцiй з нерухомiстю, продажем 
нерентабельних активiв, розширення асортименту послуг 
оренадям, впровадження надання послуг зберiгання, 
транспортно-експедиторських та послуг харчування. 
6. Погодити вченення узгоджених Наглядовою Радою 
значних правочинiв Товариства щодо вiдчудження майна 
Товариства, загальна сукупнi вартiсть якої не перевищує 
розмiру валюти балансу Товариства. 7. Внести змiни до 
статуту Товариства, затвердивши його в новй редакцiї. 
8. Припинити з 17 лютого 2017 року повноваження 
Наглядової Ради Товариства в скаладi трьох осiб: Каплана 
Володимира Iвановича, Лебеня Анатолiя Леонiдовича, 
Кулика Максима Вiкторовича. 9. 1.Обрати з 17 лютого 2017 
року Наглядову Раду Товариства у складi 5 осiб. 2.
Затвердити умови договорiв з членами Наглядової Ради - 
акцiонерами (представниками акцiонерiв - юридичних осiб) 
та умови договорiв з членами Наглядової Ради - 
незалежними директорами. 

3.Встановити з моменту пiдписання договорiв з членами 
Наглядової Ради їх винагороду в розмiрi мiнiмальної 
заробiтної плати. 4.Уповноважити Директора Товариства на 
пiдписання договорiв з членами Наглядової Ради. 
Зобов'язати Директора Товариства забезпечити пiдписання 
договорiв з членами Наглядової Ради до 01 березня 2017 
року. 5. Обрати до Наглядової ради Товариства наступних 
кандидатiв: Волошко Дмитро Iванович (незалежний дирек-
тор), акцiями Товариства не володiє, не є представником 
акцiонерiв. Каплан Володимир Iванович (незалежний 
директор), акцiями Товариства не володiє, не є представни-
ком акцiонерiв. Кулик Максим Вiкторович (незалежний 
директор), акцiями Товариства не володiє, не є представни-
ком акцiонерiв. Лебiдь Анатолiй Леонiдович (представник 
акцiонера ТОВ "ВЕКА", що володiє 4574425 акцiй Товари-
ства), особисто акцiями Товариства не володiє, не є 
представником iнших акцiонерiв. Пiнчук Андрiй Iванович 
(незалежний директор), акцiями Товариства не володiє, не є 
представником акцiонерiв. 10. 1.Припинити з 17 лютого 2017 
року повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства в складi 
двох осiб: Буртової Надiї Вiкторiвни, Савчука Василя 
Iвановича. Обрати строком на три роки Ревiзiйну комiсiю у 
складi двох осiб. 2.Обрати Ревiзiйну комiсiю у складi 
наступних кандидатiв: Буртова Надiя Вiкторiвна, Савчук 
Василь Iванович. 10. 1.Припинити з 17 лютого 2017 року 
повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства в складi двох 
осiб: Буртової Надiї Вiкторiвни, Савчука Василя Iвановича. 
Обрати строком на три роки Ревiзiйну комiсiю у складi двох 
осiб. 2.Обрати Ревiзiйну комiсiю у складi наступних 
кандидатiв: Буртова Надiя Вiкторiвна, Савчук Василь 
Iванович. 11. 1.Доручити Наглядовiй радi Товариства 
обрання Директора Товариства. 2.Доручити Наглядовiй Радi 
Товариства затвердження умов оплати працi Директора 
Товариства та договору (контракту) з ним. 3.Головi Наглядо-
вої ради Товариства забезпечити пiдписання договору 
(контракту) з Директором Товариства. Загальнi збори 
скликали за рiшенням Наглядової ради вiд 26.12.2016р. Вiд 
акцiонерiв не надходили пропозицiї щодо змiн та доповнень 
до питань порядку денного.

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 1627 1681
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1570 1642
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6 9
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 41 9
Власний капітал 1445 1552
Статутний капітал 1658 1658
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1996 -1889
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 182 129
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.01613 -0.00452

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 6632863 6632863
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

ПУблIЧне акцIонерне товариСтво 
“київцУкор П”
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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: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «МИКОЛАЇВГАЗ» , 
05410263, 54000, м. Миколаїв, вул. Погранична, 159, (0512) 67-49-01;

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: mk.104.ua;

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БДО», 20197074;

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів – чергові; Дата 
проведення -14.04.17; Кворум зборів 89.657702;

Порядок денний: 1.Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства. 2. 
Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства. 3. Затвердження 
порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Товариства. 4. Звiт Правлiння 
Товариства за 2016 рiк. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк.

6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 7. Прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової 
ради та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 8. Затвердження рiчного звiту та 
балансу Товариства за 2016 рiк. 9. Розподiл прибутку Товариства (порядок 
покриття збиткiв) за пiдсумками 2016 року. 10. Про затвердження основних 
напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.

11. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвер-
дження його в новiй редакцiї. 12. Про внесення змiн та доповнень до Положен-
ня про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товари-
ства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї. 13. Про припинення повноважень 
Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 14. Про обрання членiв Нагля-
дової ради Товариства. 15. Затвердження умов договору (контракту), що укла-
дається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка упо-
вноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) з 
членами Наглядової ради Товариства. 16. Про надання згоди (в т.ч. попере-
дньої) на вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо вчи-
нення яких є заiнтересованiсть. 17. Про подальше схвалення значних 
правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 18. Звiт 
Правлiння Товариства, щодо виконання вимог умов договору купiвлi-продажу 
пакета акцiй Товариства за конкурсом вiд 01.08.2012 р. №КПП-601 за 2016 рiк.

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 1. 
Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя «На-
фтогаз України»; 2. Приватне акцiонерне товариство «Газтек»; 3. ПЕСНЕРО 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED); 4. СОЛЬВО-
ТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED); 5. 
ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED). 

Результати розгляду питань порядку денного: 1) Обрати Лiчильну комiсiю 
Загальних зборiв Товариства в наступному складi: -Севастьянова Ганна 
Петрiвна - Голова Лiчильної комiсiї; -Губаренко Любов Петрiвна - член Лiчильної 
комiсiї; -Трохименко Лариса Анатолiївна - член Лiчильної комiсiї. 2) 1. Обрати 
Головою Загальних зборiв Товариства – Кришталя Олександра Володимиро-
вича. 2. Обрати Секретарем Загальних зборiв Товариства – Мiлькевича Вiталiя 
Павловича. 3) Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборiв 
Товариства: - Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 20 
хвилин. - Час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань по-
рядку денного - до 3 хвилин. - Час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 
хвилин. - Для виступiв на Загальних зборах Товариства слово може бути нада-
не лише акцiонерам або їх представникам, якi зареєструвались для участi у 
Загальних зборах Товариства, головi та секретарю Загальних зборiв Товари-
ства, представникам Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та 
бухгалтерiї Товариства. - Усi запитання, звернення по питанням порядку денно-
го Загальних зборiв Товариства, запис для надання слова по питанням поряд-
ку денного, надаються виключно у письмовому виглядi Головi та/або секрета-
рю Загальних зборiв Товариства через членiв тимчасової лiчильної комiсiї та/
або Лiчильної комiсiї, що присутнi у залi, до моменту початку розгляду 
вiдповiдного питання порядку денного iз зазначенням прiзвища та iменi (най-
менування) акцiонера та/або його представника, та засвiдченi їх пiдписом. - 
Голова Загальних зборiв Товариства виносить на розгляд питання порядку 
денного Загальних зборiв у тiй послiдовностi, в якiй вони перелiченi в 
опублiкованому проектi порядку денного (змiнах до нього), або в iншiй 
послiдовностi якщо про це прийнято вiдповiдне рiшення Загальними зборами 
Товариства. - У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборiв То-
вариства запропоновано одночасно декiлька проектiв рiшень, одним з яких 
пропонується зняти вiдповiдне питання порядку денного з розгляду, Голова За-
гальних зборiв Товариства зобов’язаний спочатку поставити на голосування 
проект рiшення про зняття з розгляду вiдповiдного питання порядку денного. 
Якщо в результатi голосування з питання порядку денного проект рiшення про 
зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, iншi 
проекти рiшень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Това-

риства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборiв Товари-
ства не ставляться, голосування з них не проводиться, вiдповiднi бюлетенi не 
збираються, а пiдсумки голосування з них не пiдбиваються та не оголошують-
ся. - Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв Товариства про-
водиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i 
текст, яких були затвердженi Наглядовою радою Товариства, та якi були виданi 
учасникам Загальних зборiв Товариства для голосування. - Обробка бюлетенiв 
здiйснюється за допомогою електронних засобiв та/або шляхом пiдрахунку 
голосiв членами тимчасової лiчильної комiсiї та/або Лiчильної комiсiї. 
Пiдрахунок голосiв за результатами голосування з питання «Обрання Лiчильної 
комiсiї Загальних зборiв Товариства» здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя. 
Оголошення результатiв голосування та прийнятих рiшень здiйснює Голова За-
гальних зборiв Товариства. - Бюлетень для голосування визнається недiйсним 
у разi: а) якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого зразка; б) на ньому 
вiдсутнi пiдпис (пiдписи), прiзвище, iм’я та по батьковi акцiонера (представника 
акцiонера) та найменування юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером; 
в) вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi; г) акцiонер (пред-
ставник акцiонера) не позначив в бюлетенi жодного або позначив бiльше одно-
го варiанта голосування щодо одного проекту рiшення; ґ) акцiонер (представ-
ник акцiонера) зазначив у бюлетенi для кумулятивного голосування бiльшу 
кiлькiсть голосiв, нiж йому належить за таким голосуванням. Бюлетенi для го-
лосування, що визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. 
- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лiчильною комiсiєю 
та/або Лiчильною комiсiєю, якщо вiн не надiйшов до тимчасової лiчильної 
комiсiї та/або Лiчильної комiсiї у встановлений термiн або у ньому мiстяться 
стороннi написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальнi збори Товариства та 
оформлюється протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства є україн-
ська мова. - Засоби масової iнформацiї на Загальнi збори Товариства не 
допускаються. Особи, якi не є акцiонерами Товариства або їх представни-
ками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – 
на Загальнi збори Товариства не допускаються. Фото, вiдео та аудiо запис 
на Загальних зборах Товариства не допускається. - Протокол Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi Загальних зборiв Товариства 
пiдписують обранi Голова та Секретар Загальних зборiв Товариства. - З усiх 
iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення цих Загальних 
зборiв Товариства керуватися нормами Статуту, внутрiшнiх положень та 
чинного законодавства України.

4) Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк. 5) Затвердити звiт 
Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк. 6) Затвердити звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 7) Визнати роботу Правлiння, На-
глядової ради, Ревiзiйної комiсiї задовiльною. 8) Затвердити рiчний звiт та 
баланс Товариства за 2016 рiк.

9) У зв’язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи Товари-
ства у 2016 роцi дивiденди не нараховувати. 10) Затвердити основнi на-
прямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк: 1. Дотримання затвердженої 
НКРЕКП структури тарифу; 2. Виконання затвердженої iнвестицiйної про-
грами; 3. Забезпечення дотримання дисциплiни газоспоживання; 4. Вико-
нання заходiв, щодо пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду; 5. Оптимiзацiя 
та модернiзацiя газорозподiльних систем; 6. Покращення облiку природного 
газу, скорочення технологiчних втрат газу; 7. Забезпечення своєчасного ви-
конання регламентних робiт на газопроводах, спорудах та приладах облiку 
11) Рiшення з одинадцятого питання Порядку денного не прийнято. 12) 
Рiшення з дванадцятого питання Порядку денного не прийнято.

13) Припинити повноваження членiв (в т.ч. Голови) Наглядової ради То-
вариства у складi: - Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) 
- представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO 
INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 (Голова Наглядової ради); - Iлля 
Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акцiонера ОЛУ-
БЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552; - 
Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764; - Мiлькевич 
Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ 
ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927;

- Кондратенко Iрина Iванiвна. 14) Обрати Наглядову раду Товариства у 
складi: 1. Резнiченко Наталiя Анатолiївна - представник акцiонера Публiчне 
акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя «НАФТОГАЗ 
УКРАЇНИ»; 2. Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬ-
ВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), 
HE 290927; 3. Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - 
представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO 
INVESTMENTS LIMITED), HE 294764; 4. Iан Бьорд (Ian Bird) - представник 
акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS 
LIMITED), HE 294764; 5. Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - 
представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES 
LIMITED), HE 291552 15) 1. Затвердити умови цивiльно-правового договору 
з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства. 2. Уповноважити 
Голову правлiння Товариства або особу, що виконує його обов’язки 
пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр з членом (в т.ч. 

ПУбліЧне акціонерне товариСтво По ГаЗоПоСтаЧаннЮ та ГаЗиФікації «миколаївГаЗ»
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Головою) Наглядової ради Товариства вiдповiдно до внутрiшнiх положень 
Товариства та цього рiшення. 16) Забезпечити надання послуг з розподiлу 
природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попере-
дньо надати згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як одного 
року з дати прийняття цього рiшення договорiв на: - закупiвлю природного 
газу граничною сукупною вартiстю 298 100 000,00 грн. (двiстi дев’яносто 
вiсiм мiльйонiв сто тисяч гривень 00 копiйок); - транспортування природного 
газу граничною сукупною вартiстю 298 100 000,00 грн. (двiстi дев’яносто 
вiсiм мiльйонiв сто тисяч гривень 00 копiйок); - надання послуг з розподiлу 
природного газу граничною сукупною вартiстю 832 700 000,00 грн. (вiсiмсот 
тридцять два мiльйони сiмсот тисяч гривень 00 копiйок); - виконання 
iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною 
вартiстю 61 500 000,00 грн. (шiстдесят один мiльйон п’ятсот тисяч гривень 
00 копiйок). 17) 1. Схвалити укладення Товариством Договору транспорту-
вання природного газу №1512000711 вiд 17.12.2015 р. (надалi - «Договiр»), 
укладеного мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «УКР-
ТРАНСГАЗ» (iдентифiкацiйний код 30019801), що укладено для забезпе-
чення надання Товариством послуг з розподiлу природного газу на 
лiцензованiй територiї обслуговування, та схвалити подальшу дiю цього До-

говору. 2. Схвалити укладення Товариством договорiв на виконання 
iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України, укладених з 
01.01.2014 року до дати проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства. 18) 1. Звiт Правлiння Товариства щодо виконання вимог умов дого-
вору купiвлi-продажу пакета акцiй Товариства за конкурсом вiд 01.08.2012 р. 
№КПП-601 за 2016 рiк затвердити. 2. Роботу Товариства по забезпеченню 
виконання всiх умов визначених договором купiвлi-продажу пакета акцiй То-
вариства за конкурсом вiд 01.08.2012 р. №КПП-601 вважати задовiльною.

3. За сприянням ПрАТ «ГАЗТЕК» Правлiнню Товариства забезпечувати i 
в подальшому виконання умов договору купiвлi-продажу пакета акцiй Това-
риства за конкурсом вiд 01.08.2012 р. №КПП-601. Крiм цього, своєчасно та 
в повному обсязi надавати необхiдну iнформацiю на запити власника паке-
та акцiй Товариства - ПрАТ «ГАЗТЕК» в рамках умов договору купiвлi-
продажу пакета акцiй Товариства за конкурсом вiд 01.08.2012 р. №КПП-601. 
Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного 
були розглянуті, по ним прийняті рішення, крім рішень одиннадцатого та 
дванадцятого питань Порядку денного не прийнято.

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

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

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

Пат «каховСьке атП 
16555», 03119115Херсонська , 
Каховський, 74800, г. Каховка, 
Семенiвське шосе,3 0553626290,

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

atp16555.p.ht

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

ПП АФ "Рада-Аудит", 31221244

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

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 
малого підприємництва (тис. грн)

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 340,9 1404,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 56,8 1332,9
Довгострокові фінансові інвестиції
Виробничі запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 220,3 402,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2 0,3
Власний капітал 266,7 1368,8
Статутний капітал 1370,0 1370,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1103,3) (1065,3)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення 74,2 35,2
Чистий прибуток (збиток) (38,0) (79,)

Рішенням від 24 квітня 2018 року Річних загальних зборів Приватно-
Го акціонерноГо товариСтва «рембУДЗв’яЗок» 
(протокол №2 від 24 квітня 2018 року) затверджено річний звіт Приватного акціо-
нерного товариства «РЕМБУДЗВ’ЯЗОК» за 2017 рік (річних результатів фі-
нансово-господарської діяльності: балансу та звіту про фінансові результати).

оСновні ПокаЗники ФінанСово-ГоСПоДарСької ДіяльноСті 
Прат «рембУДЗв’яЗок» тис. грн.

Найменування показника Період
Звітний 
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 1017,6 1025,3
Основні засоби 735,4 806,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 3,5
Сумарна дебіторська заборгованість 100,2 84,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 57,0 0,4
Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток ) -1100,8 -1227,8
Власний капітал 646,4 519,4

Статутний капітал 440,4 440,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 371,2 505,9
Чистий прибуток (збиток) 127,0 -227,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 761 477 1 761 477
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 7

За результатами діяльності Товариства за 2017 рік отримано збиток у 
розмірі 127,0 тис. грн.

Згідно балансу Товариства за 2017 рік непокритий збиток становить 
1100,8 тис. грн.

Дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік в зв’язку з 
отриманими збитками та відсутністю нерозподіленого прибутку не нарахо-
вуватимуться та не сплачуватимуться.

Директор ПрАТ «РЕМБУДЗВ’ЯЗОК» Нетяга Володимир Вікторович

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, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне то-
вариство «Авiакомпанiя «Горлиця», 30369224, 02160 м.Київ проспект 
Соборностi б.15, (044)295-40-32

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 30369224.infosite.com.ua

Приватне акцIонерне товариСтво «авIакомПанIя «Горлиця»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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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, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

Приватне акцIонерне 
товариСтво 
"бУДматерIали", 06959287, 
вулиця Данила Нечая, буд. 55, 
містоВінниця, Вiнницька область, 
21100, 0432-68-98-67

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

27.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію

www.kirpich-vin.com.ua

ріЧна інФормація за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

Приватне акціонерне 
товариСтво «Промав-
тоінвеСт», 05808563, вул. Пер-
ша ливарна, буд. 40, м. Запоріжжя, 
Олександрівський, Запорiзька об-
ласть, 69002, Україна, 0612138141

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

25.04.2018

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

www.avtozaz.com.ua

 річна інформація емітента цінних паперів
1. Основні відомості про емітента 

Повне найменування, код за 
ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міський код та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство 
«київбУДДеталькомПлект», 
04012419, 
П.Сагайдачного, буд.25Г, м. Київ, 
04070, Україна,
(044)425-12-07

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

27.04.2018

3.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет

kcdk.com.ua

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента.

Найменування показника Період
Звітний 

(тис. грн.)
Попередній 
(тис. грн.)

Усього активів 4047,0 4159,9
Основні засоби(за залишковою вартістю) 133,4 146,5
Довгострокові фінансові інвестиції 4,9 4,9
Виробничі запаси 742,4 742,4
Сумарна дебіторська заборгованість 2370,1 2298,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 11,9 183,2
Власний капітал -664,2 -719,0
Статутний капітал 190,4 190,4
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) -854,6 -909,4
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 4711,2 4878,9
Чистий прибуток (збиток) 54,8 -32,0

Приватне акціонерне товариСтво 
«київбУДДеталькомПлект»

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 здійснили 
приватне (закрите) розміщення цінних паперів

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТЕХІНВЕНТ», 23793730, вул.Іванова, б.2а, м.Запоріжжя, Шевчен-
ківський р-н, Запорiзька область, 69068, (061)720-45-55; 2. Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії: 26.04.2018; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію: tehinvent.com.ua/god

Приватне акціонерне товариСтво 
«техінвент»

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

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

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

товариСтво З обмеЖеноЮ 
вIДПовIДальнIСтЮ "ново-
оДеСький елеватор", 35433587 
Миколаївська , Новоодеський р-н, 56602, м. Нова 
Одеса, Решетєєва, буд. 79 0516721400,

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

25.04.2018

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

noe2015.bim.org.ua

ріЧна інФормація 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

Приватне акцIонерне 
товариСтво "тетIС", 
03386313, вул. Богатирська, 1, м.Київ, 
Оболонський, 04112, Україна, 
(044) 4128208

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

26.04.2018 р.

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

http://tetis.obolon.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 «ЗАПОРIЖКОКС», 00191224, Запорізька , Заводський район, 
69600, мiсто Запорiжжя, вулиця Дiагональна, будинок 4, +380612839135; 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018 р.; 3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:  
http://www.zaporozhcoke.com

Генеральний директор Прат «ЗаПоріЖкокС»             в.а. литовка

Приватне акцIонерне товариСтво «ЗаПорIЖкокС»
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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 ПО ГАЗОПОС-
ТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
"МАРІУПОЛЬГАЗ" , 03361135, 
Миколаївська,16, Марiуполь, 
Жовтневий, Донецька область, 
87515, Україна, 8 0629 33 41 55

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.margaz.com.ua

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр Аудит 
Сервіс", 24161736

5. Інформація про загальні збори (зазначається інформація про 
проведення або непроведення загальних чергових та позачергових 
зборів (у разі їх непроведення вказуються причини), зазначаються 
перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що 
подавали пропозиції до переліку питань порядку денного. У разі 
проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала 
проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денно-
го. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини).
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 24.04.2017 року. Кворум 
зборів: 85,69% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
Пропозицій по включенню до порядку денного інших питань у порядку, 
передбаченому чинним законодавством, не надходило, тому встановле-
ний наступний порядок денний, якій оголосив голова Загальних зборів 
акціонерів:
1. Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів 
Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчення 
бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах Товариства.
3.Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів 
акціонерів Товариства.
4.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Генерального директора за 2016 рік.
5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
6.Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.
7.Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
8.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9.Затвердження звіту про розподіл прибутку Товариства (порядок 
покриття збитків) за підсумками 2016року. Прийняття рішення про 
виплату річних дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
10. Зміна типу Товариства.
11. Зміна найменування Товариства.
12. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
13. Затвердження Положення про Виконавчий орган, Загальні збори, 
Наглядову раду, Ревізійну комісію у новій редакції.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради Товариства. 
15. Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. 
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
На початку розгляду питань порядку денного голова Зборів Латиш 
Вікторія Леонідівна надала роз’яснення по порядку голосування з питань 
порядку денного, та повідомила, що голосування з питань порядку 
денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з викорис-
танням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені 
Наглядовою радою Товариства, а по питанням обрання членів Наглядо-
вої ради - бюлетенем для кумулятивного голосування, та які були видані 
учасникам Загальних зборів акціонерів товариства під час реєстрації.
До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами 
голосування з питання «Обрання членів Лічильної комісії чергових 
загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про 
припинення їх повноважень» здійснює тимчасова Лічильна комісія, склад 
якої затверджений Рішенням Наглядової ради (протокол Наглядової ради 
від 16.02.2017р.). 
1.По першому питанню порядку денного: «Обрання членів Лічильної 
комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття 
рішення про припинення їх повноважень»

Слухали: Голову Загальних зборів Латиш Вікторію Леонідівну, яка 
доповіла, про вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», 
Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Маріупольгаз», стосовно 
обрання членів Лічильної комісії, та запропонувала до обрання рекомен-
довані Наглядовою радою товариства (протокол від 16.02.2017 р.) 
кандидатури до складу Лічильної комісії.
Головою Загальних зборів - Запропоновано наступний проект рішення: 
1) обрати Лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів 
Товариства у наступному складі: Іванюшко Ірина Василівна; Ткаченко 
Ольга Борисівна; Янчинська Наталя Антонівна; Головачова Вікторія 
Євгенівна; Крахмальна Олеся Вікторівна; 2) припинити повноваження 
членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товари-
ства після виконання покладених на них обов’язків в повному 
обсязі.
Інших проектів рішення до Товариства не надійщло.
Голосували бюлетенем №1.
Підрахунок голосів з даного питання здійснюється тимчасовою Лічиль-
ною комісією, склад якої затверджений Рішенням Наглядової ради 
(протокол Наглядової ради від 16.02.2017р.).
Голова Загальних зборів Латиш Вікторія Леонідівна зачитала протокол 
№ 1 підрахунку голосів з першого питання порядку денного. Прийняття 
рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючх з цього питання акцій.
Кількість голосів зареєстровано для участі в Загальних зборах 737479 - 
100 %.
Підсумки голосування: Голосувало «За» 737479 100 % ,«Проти» 0, «Утри-
малось» 0, Не брало участі в голосуванні 0 
За наслідками голосування Загальними зборами акціонерів - Прийнято 
рішення: 1) обрати Лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів 
Товариства у наступному складі: Іванюшко Ірина Василівна; Ткаченко 
Ольга Борисівна; Янчинська Наталя Антонівна; Головачова Вікторія 
Євгенівна; Крахмальна Олеся Вікторівна;
2) припинити повноваження членів Лічильної комісії чергових загальних 
зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на них 
обов’язків в повному обсязі.
2.По другому питанню порядку денного: «Схвалення рішення про 
затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосуван-
ня на чергових загальних зборах Товариства.»
Слухали: Начальника юридичного відділу Лєпорську О.В., яка повідоми-
ла, що згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» 
голосування на Загальних зборах акціонерного товариства по питанням 
порядку денного здійснюється виключно з використанням бюлетеней для 
голосування. У зв’язку з новими вимогами у діючому законодавстві, а 
саме вимогами п. 2 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - 
регламентовано, що бюлетень для голосування засвідчується у порядку 
та способом встановленим Статутом акціонерного товариства або 
рішенням Загальних зборві акціонерів. Згідно з даними вимогами 
рішенням Налядової ради від 16.02.2017 року був затверджений порядок 
та способ засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах 
для подальшого схвалення цього питання Загальними зборами акціоне-
рів.
Головою Загальних зборів - Запропоновано наступний проект рішення: 
Схвалити рішення Наглядової ради від 16.02.2017 року про затверджен-
ня порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на 
чергових загальних зборах акціонерів, а саме: «Бюлетені для голосуван-
ня засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час 
його реєстрації для участі в чергових загальних зборах акціонерів 
підписом голови реєстраційної комісії Товариства. До складу підпису 
входить: особистий підпис голови реєстраційної комісії з зазначенням 
прізвища та ініціалів. Підпис голови реєстраційної комісії на бюлетені для 
голосування скріплюється печаткою Товариства. У разі, якщо бюлетень 
для голосування, що засвідчується, викладений на двох або більше 
аркушах, сторінки бюлетеня нумеруються та кожний аркуш підписується 
головою реєстраційної комісі та скріплюється печаткою Товариства.
Інших проектів рішення до Товариства не надійшло.
Голосували бюлетенем №2
Підрахунок голосів з даного питання здійснює Лічильна комісія. Прий-
няття рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючх з цього питання акцій.
Голова Зборів зачитала протокол № 2 підрахунку голосів з другого 
питання порядку денного.
Кількість голосів зареєстровано для участі в Загальних зборах 737479 
100 %
Підсумки голосування: Голосувало «За» 737479 100 % «Проти» 0, 
«Утрималось» 0, Не брало участі в голосуванні 0 
За наслідками голосування Загальними зборами акціонерів - Рішення 
прийнято.
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3.По третьому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів 
«Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів 
акціонерів Товариства.»
Слухали: Голову Загальних зборів Латиш Вікторію Леонідівну, яка згідно 
вимог діючого законодавства запропонувала наступний порядок 
(регламент) проведення Загальних зборів:
Запропоновано наступний проект рішення: Затвердити наступний 
Регламент проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства:
- час для виступів з питання порядку денного – до 20 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводить-
ся з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких 
затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради 
Товариства;
- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступів 
подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання 
порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядають-
ся;
- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів неможлива;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення 
чергових загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами 
Статуту, внутрішніх положень Товариства та чинним законодавством 
України.
Інших проектів рішення до Товариства не надійшло.
Голосували бюлетенем №3
Підрахунок голосів з даного питання здійснює Лічильна комісія. Прий-
няття рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючх з цього питання акцій.
Голова Зборів зачитала протокол № 3 підрахунку голосів з третього 
питання порядку денного.
Кількість голосів зареєстровано для участі в Загальних зборах 737479 - 
100 %.
Підсумки голосування: Голосувало «За» 737479 100 % «Проти»0, 
«Утрималось» 0, Не брало участі в голосуванні 0 
За наслідками голосування Загальними зборами акціонерів - Рішення 
прийнято.
4. По четвертому питанню порядку денного: «Звіт Генерального 
директора про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Генерального директора за 2016 рік»
Слухали:
Генерального директора ПАТ «Маріупольгаз» Шекулу Григорія Вікторови-
ча, який доповів про результати роботи Товариства за 2016 рік.
Головою Загальних зборів - Запропоновано наступний проект рішення:
1) затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік;
2) визначити роботу Генерального директора за 2016 рік задовільною.
Інших проектів рішення до Товариства не надійшло.
Голосували бюлетенем №4
Підрахунок голосів з даного питання здійснює Лічильна комісія. Прий-
няття рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючх з цього питання акцій.
Голова Зборів зачитала протокол № 4 підрахунку голосів з четвертого 
питання порядку денного.
Кількість голосів зареєстровано для участі в Загальних зборах 737479 - 
100 %. 
Підсумки голосування: Голосувало «За» 737479 100 % ,«Проти»0, 
«Утрималось» 0, Не брало участі в голосуванні 0 
За наслідками голосування Загальними зборами акціонерів - Рішення 
прийнято. 
5. По п’ятому питанню порядку денного: «Визначення основних напрямів 
діяльності Товариства на 2017рік.» 
Слухали: Генерального директора ПАТ «Маріупольгаз» Шекулу Григорія 
Вікторовича, який доповів про основні напрямки діяльності товариства, 
що були проведені в 2016 році. Проінформував, що у 2017 році колективу 
Товариства необхідно виконати ряд виробничих завдань, серед яких 
назвав перехід до розрахунків за надані послуги з розподілу природного 
газу не за обсяг розподіленого газу, а за приєднану потужність. Повідо-
мив основні аспекти Плану розвитку газорозподільної системи на 2017 
- 2026рр. і як його частину План розвитку газорозподільної системи на 
2017 рік.
Головою Загальних зборів - Запропоновано наступний проект рішення: 
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік. 
Інших проектів рішення до Товариства не надійшло.
Голосували бюлетенем №5
Підрахунок голосів з даного питання здійснює Лічильна комісія. Прий-
няття рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючх з цього питання акцій.

Голова Зборів зачитала протокол № 5 підрахунку голосів з п’ятого 
питання порядку денного.
Кількість голосів зареєстровано для участі в Загальних зборах 737479 - 
100 %. 
Підсумки голосування: Голосувало «За» 737479 100 %, «Проти» 0, «Утри-
малось» 0, Не брало участі в голосуванні 0 
За наслідками голосування Загальними зборами акціонерів – Рішення 
прийнято.
6. По шостому питанню порядку денного: «Звіт та висновки Ревізійної 
комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Ревізійної комісії за 2016 рік.» 
Слухали: Голову ревізійної комісії Товариства Чернову Ірину Вікторівну із 
звітом ревізійної комісії Товариства щодо перевірки фінансово-
господарської діяльності товариства за період з 01 січня по 31 грудня 
2016 року, яка доповіла, що у процесі перевірки ревізійною комісією 
використовувалися законодавчі і нормативні документи про порядок 
ведення бухгалтерського, податкового обліку і фінансової звітності в 
Україні. В 2016 році, згідно наказу 234 від 28.10.2016р., була проведена 
інвентаризація стана активів. Ревізійна комісія, проаналізувавши 
фінансову і бухгалтерську звітність Товариства зробила висновок про те, 
що вони складені з дотриманням Міжнародних стандартів і вимог чинного 
законодавства України та відображають об'єктивний стан Товариства
Головою Загальних зборів - Запропоновано наступний проект рішення:
1) затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.
2) визначити роботу Ревізійної комісії за 2016 рік задовільною.
Інших проектів рішення до Товариства не надійшло.
Голосували бюлетенем №6
Підрахунок голосів з даного питання здійснює Лічильна комісія. Прий-
няття рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючх з цього питання акцій.
Голова Зборів зачитала протокол № 6 підрахунку голосів з шостого 
питання порядку денного.
Кількість голосів зареєстровано для участі в Загальних зборах 737479 - 
100 %. 
Підсумки голосування: Голосувало «За» 737479 100 %, «Проти» 0, «Утри-
малось» 0, Не брало участі в голосуванні 0 
За наслідками голосування Загальними зборами акціонерів - Рішення 
прийнято.
7. По сьомому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової ради за 
2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради за 2016 рік» 
Слухали: Голову Наглядової ради Фомиченко Івана Григоровича, який 
звітував перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради за 
2016 рік.
Відзначив, що за попередній період Наглядовою радою проведено 36 
засідання, прийнято 204 рішення, розглянуто питання перспективного 
розвитку Товариства, затвердження План розвитку газорозподільної 
системи на 2017 рік, забезпечення досягнення прибутку. На засіданнях, в 
межах своєї компетенції, Наглядовою радою розглянуто та затверджені 
рішення виконавчого органу про укладення ПАТ «Маріупольгаз» 
господарських договорів, прийнято рішення про збільшення тарифних 
ставок та окладів працівникам підприємства, про виплату за підсумками 
роботи працівникам підприємства премій, затвердження основних 
напрямків Інвестиційної програми, визначення пріоритетних напрямків 
розвитку Товариства. Періодичність та строки проведення засідань 
відповідали порядку визначеному Положенням про Наглядову раду та 
Статутом Товариства.
Також повідомив, що достовірність даних фінансової звітності Товари-
ства за 2016 рік перевірена аудитором. Проінформував, що Наглядова 
рада вважає доцільним: рекомендувати виконавчому органу продовжити 
ведення фінансово-господарської діяльності Товариства на досягнутому 
рівні, досягаючи вирішення проблем у роботі Товариства; приділити 
особливу увагу економічним показникам роботи, збільшенню прибутко-
вості підприємства, скороченню дебіторської заборгованості; врахувати 
недоліки в роботі Товариства і направити зусилля на їх усунення.
Головою Загальних зборів - Запропоновано наступний проект рішення:
1) затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік;
2) визначити роботу Наглядової ради за 2016 рік задовільною.
Інших проектів рішень до Товариства не надійшло.
Голосували бюлетенем №7
Підрахунок голосів з даного питання здійснює Лічильна комісія. Прий-
няття рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючх з цього питання акцій.
Голова Зборів зачитала протокол № 7 підрахунку голосів з сьомого 
питання порядку денного.
Кількість голосів зареєстровано для участі в Загальних зборах 737479 - 
100 %
Підсумки голосування: Голосувало «За» 737479 100 %, «Проти» 0, «Утри-
малось» 0, Не брало участі в голосуванні 0 
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За наслідками голосування Загальними зборами акціонерів - Рішення 
прийнято.
8. По восьмому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту 
Товариства за 2016 рік»
Слухали: Головного бухгалтера ПАТ «Маріупольгаз» Білоконь Ольгу 
Олексіївну, яка доповіла, що фінансова звітність складена відповідно до 
вимог Стандартів ведення бухгалтерського обліку, міжнародних 
стандартів фінансової звітності і підтверджена висновком незалежної 
аудиторської фірми. Оголосила баланс Товариства за період фінансово-
господарської діяльності з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року.
Головою Загальних зборів - Запропоновано наступний проект рішення: 
Затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 
2016 рік, річний звіт та баланс Товариства.
Інших проектів рішення до Товариства не надійшло.
Голосували бюлетенем №8
Підрахунок голосів з даного питання здійснює Лічильна комісія. Прий-
няття рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючх з цього питання акцій.
Голова Зборів зачитала протокол № 8 підрахунку голосів з восьмого 
питання порядку денного.
Кількість голосів зареєстровано для участі в Загальних зборах 737479 - 
100 % 
Підсумки голосування: Голосувало «За» 737479 100 %, «Проти» 0, «Утри-
малось» 0, Не брало участі в голосуванні 0 
За наслідками голосування Загальними зборами акціонерів - Рішення 
прийнято.
9. По дев’ятому питанню порядку денного: «Затвердження звіту про 
розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 
2016 року. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та їх розмір 
за простими акціями Товариства »
Слухали: Головного бухгалтера ПАТ «Маріупольгаз» Білоконь Ольгу 
Олексіївну, яка доповіла, що за підсумками виробничо-господарської 
діяльності за 2016 рік підприємство має прибуток у фінансових результа-
тах. Рішенням НКЦБФР від 12.04.2016 року № 391 затверджений 
Порядок виплати дивідендів акціонерним товариством, який набрав 
чинності 27.05.2016 року. Рішенням Наглядової ради від 16.02.2017 року 
був затверджений проект рішення про спосіб виплати дивідендів, а саме: 
«виплату дивідендів Товариством здійснити через депозитрану систему 
України, у порядку, встановленому НКЦБФР». Виплата дивідендів через 
депозитарну систему здійснюється в три етапи: зарахування акціонерним 
товариством дивідендів на рахунок Центрального депозитарія цінних 
паперів у Розрахункововму центрі; перерахування дивідендів Централь-
ним депозитарієм на рахунки депозитарних установ.; перерахування 
дивідендів від депозитарних установ акціонерам Товариства. Звернула 
особливу увагу на те, що депозитарна установа виплачує дивіденди 
акціонеру якщо він особисто уклав договір на обслуговування рахунку в 
цінних паперах з депозитарною установою.
Головою Загальних зборів - Запропоновано наступний проект рішення:
1) затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками 2016 
року, у тому числі направити на виплату дивідендів за простими акціями 
у розмірі 297 041,00грн.;
2) затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи 
Товариства за 2016 рік у розмірі 297 041,00 грн., що складає 0,31 грн. на 
кожну акцію;
3) встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через 
депозитарну систему України, в порядку, встановленому Національною 
комісією з цінних паперві та фондового ринку.
Інших проектів рішення до Товариства не надійшло.
Голосували бюлетенем №9
Підрахунок голосів з даного питання здійснює Лічильна комісія. Прий-
няття рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючх з цього питання акцій.
Голова загальних зборів зачитала протокол № 9 підрахунку голосів з 
дев’ятого питання порядку денного.
Кількість голосів зареєстровано для участі в Загальних зборах 737479 - 
100 %.
Підсумки голосування: Голосувало «За» 737479 100 %, «Проти» 0, «Утри-
малось» 0, Не брало участі в голосуванні 0 
За наслідками голосування Загальними зборами акціонерів - Рішення 
прийнято.
10. По десятому питанню порядку денного: «Зміна типу Товариства»
Слухали: Начальника юридичного відділу Товариства Лєпорську О.В. яка 
повідомила, що згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» 
акціонерні товариства за типом поділяються на публічні та приватні. 
З 01 травня 2016 року законом були скасовані обмеження щодо 
кількісного складу приватного акціонерного товариства. Відповідні зміни 
надають Товариству право змінити тип на приватне. Далі перерахувала 
основні відмінності приватних та публічних акціонерних товариств.
Головою Загальних зборів - Запропоновано наступний проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на 
приватне акціонерне товариство.
Інших проектів рішення до Товариства не надійшло.
Голосували бюлетенем №10
Підрахунок голосів з даного питання здійснює Лічильна комісія. Прий-
няття рішення з цього питання приймається 3/4 голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючх з цього питання акцій.
Голова загальних зборів зачитала протокол № 10 підрахунку голосів з 
десятого питання порядку денного.
Кількість голосів зареєстровано для участі в Загальних зборах 737479 - 
100 %
Підсумки голосування: Голосувало «За» 0, «Проти» 737479 100 %,, 
«Утрималось» 0, Не брало участі в голосуванні 0 
За наслідками голосування Загальними зборами акціонерів – Рішення не 
прийнято.
11. По одинадцятому питанню порядку денного: «Зміна найменування 
товариства»
Слухали: Начальника юридичного відділу Лєпорську О.В. яка повідомила 
що у попередньому питанні пропонувалося зміна типу Товариства з 
публічного на приватне. У разі прийняття такого рішення необхідно було 
би змінити і найменування Товариства. Згідно із законм України «Про 
акціонерні товариства»: «Зміни до проекту порядку денного загальних 
зборів вносяться тільки шляхом включення нових питань та проектів 
рішень за запропонованим питанням. Товариство не має право вносити 
зміни у запропоновані акціонерами питання та проекти рішень. 
Головою Загальних зборів - Запропоновано наступний проект рішення:
У зв’язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування 
Товариства:
Повне найменування Товариства:
- українською мовою – Приватне акціонерне товариство по газопостачан-
ню та газифікації «Маріупольгаз»;
- російською мовою – Частное акционерное общество по газоснабжению 
и газификации «Мариупольгаз»;
- англійською мовою – Private joint stock company of gas-supplying and 
gasification «Mariupolgas»;
Скорочене найменування товариства:
- українською мовою – ПрАТ «Маріупольгаз»;
- російською мовою – ЧАО «Мариупольгаз»;
- англійською мовою – PJSC «Mariupolgas». 
Інших проектів рішення до Товариства не надійшло.
Голосували бюлетенем №11
Підрахунок голосів з даного питання здійснює Лічильна комісія. Прий-
няття рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючх з цього питання акцій..
Голова Загальних зборів зачитала протокол № 11 підрахунку голосів з 
одинадцятого питання порядку денного.
Кількість голосів зареєстровано для участі в Загальних зборах 737479 - 
100 %
Підсумки голосування: Голосувало «За» 0, «Проти» 73 479 100 %, 
«Утрималось» 0, Не брало участі в голосуванні 0 
За наслідками голосування Загальними зборами акціонерів – Рішення не 
прийнято.
12. По дванадцятому питанню порядку денного: «Затвердження Статуту 
Товариства у новій редакції»»
Слухали: Начальника юридичного відділу Лєпорську О.В. яка повідоми-
ла, що у разі прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного 
на приватне, необхідно було внести зміни в Статут Товариства шляхом 
викладення його у новій редакції пов’язані із відмінністю законодавчого 
регулювання публічних та приватних товариств. Згідно із законм України 
«Про акціонерні товариства»: «Зміни до проекту порядку денного 
загальних зборів вносяться тільки шляхом включення нових питань та 
проектів рішень за запропонованим питанням. Товариство не має право 
вносити зміни у запропоновані акціонерами питання та проекти рішень. 
Головою Загальних зборів - Запропоновано наступний проект рішення:
1) затвердити Статут Товариства у новій редакції;
2) доручити Голові загальних зборів підписати Статут Товариства у новій 
редакції;
3) уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що 
виконує його обов’язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть 
вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією статуту Товариства у 
новій редакції, затверджений цими загальними зборами.
Інших проектів рішення до Товариства не надійшло.
Голосували бюлетенем №12
Підрахунок голосів з даного питання здійснює Лічильна комісія. Прий-
няття рішення з цього питання приймається 3/4 голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючх з цього питання акцій.
Голова Загальних зборів зачитала протокол № 12 підрахунку голосів з 
дванадцятого питання порядку денного.
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Кількість голосів зареєстровано для участі в Загальних зборах 737479 - 
100 %.
Підсумки голосування: Голосувало «За» 0, «Проти» 737479 100 %, «Утри-
малось» 0, Не брало участі в голосуванні 0 
За наслідками голосування Загальними зборами акціонерів – Рішення не 
прийнято.
13. По тринадцятому питанню порядку денного: «Затвердження 
Положення про Виконавчий орган, Загальні збори, Наглядову раду, 
Ревізійну комісію в новій редакції.» 
Слухали: Начальника юридичного відділу Лєпорську О.В. яка повідомила 
що у разі прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на 
приватне необхідно було би внести зміни шляхом викладення у новій 
редакції у Положення Товариства пов’язані із відмінністю законодавчого 
регулювання публічних та приватних товариств. Згідно із Законом 
України «Про акціонерні товариства»: «Зміни до проекту порядку денного 
загальних зборів вносяться тільки шляхом включення нових питань та 
проектів рішень за запропонованим питанням. Товариство не має право 
вносити зміни у запропоновані акціонерами питання та проекти рішень. 
Головою Загальних зборів - Запропоновано наступний проект рішення:
1) затвердити Положення про Виконавчий орган, Загальні збори, 
Наглядову раду, Ревізійну комісію в новій редакції;
2) уповноважити Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів 
підписати Положення про Виконавчий орган, Загальні збори, Наглядову раду, 
Ревізійну комісію в новій редакції, затверджені цими Загальними зборами. 
Інших проектів рішення до Товариства не надійшло. 
Голосували бюлетенем №13
Підрахунок голосів з даного питання здійснює Лічильна комісія. Прий-
няття рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючх з цього питання акцій.
Голова Зборів зачитала протокол №13 підрахунку голосів з тринадцятого 
питання порядку денного.
Кількість голосів зареєстровано для участі в Загальних зборах 737479 - 
100 %.
Підсумки голосування: Голосувало «За» 0, «Проти» 737479 100 %, «Утри-
малось» 0, Не брало участі в голосуванні 0 
За наслідками голосування Загальними зборами акціонерів – Рішення не 
прийнято.
14. По чотирнадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення 
про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради»
Слухали: Начальника юридичного відділу Лєпорську О.В. яка повідомила що 
згідно зі ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» члени Наглядової 
ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів акціонерів 
на строк до наступних річних зборів. Діюча Наглядова рада у складі п’яти 
членів був обраний на минулих річних Зборах 25 квітня 2016 року. Таким 
чином строк повноважень діючого складу Наглядової ради сплинув.
Головою Загальних зборів - Запропоновано наступний проект рішення:
Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства 
у повному складі у зв’язку зі спливом терміну перебування на посаді.
Інших проектів рішення до Товариства не надійшло.
Голосували бюлетенем №14
Підрахунок голосів з даного питання здійснює Лічильна комісія. Прий-
няття рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючх з цього питання акцій.
Голова зборів зачитала протокол № 14 підрахунку голосів з чотирнадця-
того питання порядку денного.
Кількість голосів зареєстровано для участі в Загальних зборах 737479 - 
100 %.
Підсумки голосування: Голосувало «За» 737 479 100 %, «Проти» 0, 
«Утрималось» 0, Не брало участі в голосуванні 0 
За наслідками голосування загальними зборами акціонерів - Рішення 
прийнято.
15. По п’ятнадцятому питанню порядку денного: «Про обрання Голови та 
членів Наглядової ради Товариства»
Слухали: Начальника юридичного відділу Лєпорську Олену Володимирів-
ну, яка доповіла, що в зв’язку з припиненням повноважень Голови та 
членів Наглядової ради Товариства, необхідно обрати новий склад 
Наглядової ради у кількості 5 осіб строком до наступних річних зборів.
Проінформувала, що з моменту публікації повідомлення про проведення 
загальних зборів з порядком денним про обрання членів Наглядової 
ради на адресу товариства – Наглядової ради надійшло 6 заяв від 
акціонерів товариства про висування кандидатур у члени Наглядової 
ради. Також, надійшли заяви про згоду на обрання кандидатом до складу 
членів Наглядової ради.
У строки встановлені законом заяв більше не надійшло, і у зв'язку із цим 
Загальним зборам було запропоновано обрати членів Наглядової ради 
серед заявлених кандидатур.
Також, Лєпорська О.В. доповіла, що згідно Статуту товариства та Положен-
ня про Наглядову раду, обраними до складу членів Наглядової ради 
товариства будуть вважатися ті кандидати, які набрали найбільшу кількість

голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Головою Наглядової 
ради стане той член Наглядової ради, який під час кумулятивного голосу-
вання набере найбільшу серед інших членів кількість голосів акціонерів.
Запропоновані кандидатури фізичні особи - акціонери, всього у кількості 
6 осіб, внесені в бюлетені для кумулятивного голосування із зазначенням 
інформації, згідно вимог діючого законодавства, та поставлені на 
голосування.
Голосували бюлетенем №15
Підрахунок голосів з даного питання здійснює Лічильна комісія. Прий-
няття рішення з цього питання приймається шляхом кумулятивного 
голосування власників голосуючих простих іменних акцій.
Голова Загальних зборів зачитала протокол № 15 підрахунку голосів з 
п’ятнадцятого питання порядку денного.
Кількість голосів зареєстровано для участі в Загальних зборах 737479 - 
100 %.
Підсумки голосування: Не брало участі в голосуванні 0 
За кандидатів у члени Наглядової ради голосували шляхом кумулятивно-
го голосування та голоси розподілились наступним чином:
За Фомиченко Івана Григоровича, акціонера - 1 536 594голосів акціонерів;
За Козінцеву Ольгу Іванівну, акціонера - 540 754 голосів акціонерів;
За Маденову Вікторію Володимирівну, акціонера - 545 749 голосів 
акціонерів;
За Латиш Вікторію Леонідівну, акціонера - 555 739 голосів акціонерів;
За Левіну Олену Вікторівну, акціонера - 508 559 голосів акціонерів
За Красько Людмилу Іванівну, акціонера - 0 голосів акціонерів.
Прийняте рішення:
До складу членів Наглядової ради обрані:
1. Фомиченко Іван Григорович, акціонер — головою Наглядової ради;
2. Козінцева Ольга Іванівна, акціонер;
3. Маденова Вікторія Володимирівна, акціонер;
4. Латиш Вікторія Леонідівна, акціонер;
5. Левіна Олена Вікторівна, акціонер.
Голова загальних зборів повідомила, що порядок денний вичерпаний та 
зробив повідомлення про закриття загальних зборів акціонерів 
ПАТ «Маріупольгаз».
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 звітного 
періоду

У звітному періоді

за 
простими 
акціями

за привілейова-
ними акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

297041 0 0 0

Нараховані 
дивіденди на 
одну акцію, грн

0,31 0 0 0

Сума виплачених/ 
перерахованих 
дивідендів, грн

290044,71 0 0 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

22.05.2017

Дата (дати) пере-
рахування диві-
дендів через депо-
зитарну систему із 
зазначенням сум 
(грн) перерахова-
них дивідендів на 
відповідну дату
29.06.2017 290044,71
Дата (дати) 
перерахування/ 
відправлення 
дивідендів 
безпосередньо 
акціонерам із 
зазначенням сум 
(грн) перерахова-
них/ відправлених 
дивідендів на 
відповідну дату
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Опис Дата прийняття рішення про виплату дивідендів:
24 квiтня 2017 року на загальних зборах акцiонерiв 
ПАТ "Марiупольгаз", по девятому питанню порядку 
денного було прийнято рiшення направити на виплату 
дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi товариства за 2016 
рiк 297,0 тис. грн. (двістті девяносто сім тисяч гривень 
00 копійок), що становить 0,31 грн. (тридцять одна 
копiйка) на одну акцiю. Згiдно з ч. 2 ст. 30 Закону 
України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008г. 
№ 514-У1 виплата дивiдендiв по простих акцiях 
здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або 
нерозподiленого прибутку на пiдставi рiшення 
загальних зборiв акцiонерного товариства у строк, що 
не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття 
загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв. 
Частиною 4 ст. 30 Закону України "Про акцiонернi 
товариства" вiд 17.09.2008г. № 514-У1 встановлено, що 
для кожної виплати дивiдендiв наглядова рада 
акцiонерного товариства встановлює дату складення 
перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Дата 
складання списку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв по простих акцiях, не може передувати датi 
прийняття рiшення загальними зборами про виплату 
дивiдендiв. Перелiк осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв, складається в порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України. 
Товариство в порядку, встановленому статутом, 
повiдомляє особам, якi мають право на отримання 
дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх 
виплати. Протягом 10 днiв з дня прийняття рiшення про 
виплату дивiдендiв по простих акцiях публiчне 
акцiонерне товариство повiдомляє про дату, розмiр, 
порядок та строк виплати дивiдендiв по простих акцiях 
фондовiй бiржi (бiржi), у бiржовому реєстрi якої (яких) 
перебуває таке товариство. Враховуючи 
вищевикладене, запропонувала:24.04.2017 р. на 
чергових Загальних зборах ПАТ "Марiупольгаз" 
(протокол №23 вiд 24.04.2017р.) було прийнято рiшення 
про виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi 
акцiонерного Товариства за 2016 рiк, а саме: 1)
затвердити розподiл чистого прибутку Товариства за 
пiдсумками 2016 року, у тому числi направити на 
виплату дивiдендiв за простими акцiями у розмiрi 
297041,00 грн;2)затвердити загальний розмiр рiчних 
дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства за 2016 
рiк у розмiрi 297041,00 грн, що складає 0,31 грн на 
кожну акцiю; 3)встановити, що виплата дивiдендiв 
здiйснюється Товариством через депозитарну систему 
України, в порядку, встановленому Нацiональною 
комiсiєю з цiннiх паперiв та фондового ринку. У зв'язку з 
цим на засiданнi Наглядової ради Товариства (протокол 
вiд 04.05.2017р.) прийнятi наступнi рiшення:
1.Визначити датою складання перелiку осiб, якi мають 
право на отримання дивiдендiв за пiдсумками 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 
рiк -22 травня 2017 року; 
2.Встановити датою початку виплати дивiдендiв - 
26 червня 2017 року;

3.Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi, вiдповiдно до 
рiшення загальних зборiв, складає 297041,00грн; Розмiр 
дивiдендiв на 1 акцiю складає 0,31 грн; 
Розмiр дивiдендiв для виплати конкретному акцiонеру 
визначити шляхом помноженням сумi дивiдендiв на 1 
просту акцiю на кiлькiсть акцiй, що належить конкретному 
акцiонеру. Кiнцева сума на виплату акцiонеру визначаєть-
ся iз точнiстю до двох знакiв пiсля коми iз використанням 
правил математичного округлення. Сума податкiв та 
зборiв, якi згiдно з дiючим законодавством України 
повиннi бути утриманi при виплатi дивiдендiв, сплачуєть-
ся за рахунок суми дивiдендiв, призначених до виплати 
акцiонеру.
4.Порядок виплати:
- Товариство в порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему України, перераховує дивiденди 
(для виплати всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi 
особам, що мають право на отримання дивiдендiв) 
Центральному депозитарiю цiнних паперiв на рахунок, 
вiдкритий у Розрахунковому центрi з обслуговування 
договорiв на фiнансових ринках. Умови i особливостi 
порядку виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства 
визначаються Договором про обслуговування випускiв 
цiнних паперiв, що укладений Товариством з ПАТ 
"Нацiональний депозитарiй України";
-Центральний депозитарiй переказує отриманi вiд 
Товариства кошти на рахунки депозитарних установ та 
депозитарiїв - кореспондентiв з метою їх подальшого 
переказу власникам цiнних паперiв Товариства;
- Депозитарна установа, у якiй акцiонер Товариства 
вiдкрив власний рахунок в цiнних паперах, згiдно умов 
укладеного мiж акцiонером (депонентом) i вiдповiдною 
депозитарною установою договору про обслуговування 
рахунку з цiнних паперах виплачує дивiденди такому 
акцiонеру. Витрати, якi виникають при перерахуваннi 
депозитарною установою дивiдендiв, сплачується 
вiдповiдно до умов укладених договорiв та чинного 
законодавства;
- Акцiонери, якi є нерезидентами i мають намiр скориста-
тися умовами мiжнародних угод про уникнення подвiйного 
оподаткування, повиннi подати на адресу Товариства 
(87515, Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Мико-
лаївська, 16) виданий уповноваженим органом держави 
реєстрацiї оригiнал документу або його нотарiально 
завiрену копiю, що пiдтверджує податкове резидентство 
(сертифiкат податкового резидентства тощо), складений 
за формою, затвердженою законодавством вiдповiдної 
країни, належним чином легалiзований та перекладений 
українською мовою вiдповiдно до вимог дiючого 
законодавства України.
Спосіб виплати дивідендів: Товариство в порядку, 
встановленому законодавством про депозитарну систему 
України, перераховує дивіденди Центральному депозита-
рію на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з 
обслуговування договорів на фінансових ринках.
Строк виплати дивідендів: у строк, що не перевищує 
шість місяців з дня прийняття загальними зборами 
рішення про виплату дивідендів.

Генеральний директор  Шекула Г.в.

ріЧна інФормація 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

Приватне акціонерне това-
риСтво «ФінанСова комПа-
нія «арДЖент ГрУП», 38707466, 
провулок Киянівський, будинок 7А, місто Київ, 
Шевченківський, 04053, 044-272-42-48

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

26.04.2018

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

http://38707466.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, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акціонерне 
товариСтво "аСГарД 
холДинГ", 37841754, провулок 
Киянівський, будинок 7А, місто Київ, 
Шевченківський, 04053, 0442724248

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

26.04.2018

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

http://37841754.smida.gov.ua/
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основні показники фінансово-господарської діяльності 

Прат «аГроПромбУД 2012»»
найменування 

показника період

2017 2016
Усього активів  31,1 28,1
Основні засоби 3,0 3,7
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 5,0 5,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,7
Нерозподілений прибуток -307,3 -320,2

Власний капітал
Статутний капітал 339800 339800
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 1,6 12,2
Чистий прибуток (збиток) 11,2 -28,9
Середньорічна кількість акцій ( шт.)
Кількість акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 1

річна інформація емітента за 2017 р.
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон 
емітента 

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 

загальнодоступній 
інформаційній базі даних 

Комісії 

3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на 

якій розміщено 
регулярну річну 

інформацію
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "ЕнергоІнвестБуд";
. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34786586;
Місцезнаходження 30100, Україна, Хмельницька, м.Нетішин, в.Ринкова, б.5;
Міжміський код та телефон емітента: (03842) 3-21-05, 9-13-05

26.04.2018р. іd719.smіda.gov.ua

Приватне акціонерне товариСтво “енерГоінвеСтбУД”

Приватне акцIонерне товариСтво 
«ПтахоФабрика «ваСилькIвСька»
річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Птахофабрика"Василькiвська"; 
05513193; 08635, Київська, 
Василькiвський, с.Зелений Бiр, 
вул. Тараса Шевченка, 19; (04571) 
3-84-32

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

25.04.2018

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

http://05513193.infosite.com.ua/

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "Міжнародний інститут аудиту", 
21512649

5. Інформація про загальні збори 
Чергові загальні збори відбулись 27.12.2017р. Збори проводились за 
ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицію по питанням порядку 
денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акціонерів 
не надходило. Порядок денний та рішення: 1. Обрання лічильної комісії за-
гальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її 
повноважень (Обрано лічильну комісії). 2. Обрання голови та секретаря 
загальних зборів Товариства (Обрано голову та секретаря зборів). 
3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства (Звіт виконавчо-
го органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2016 рік затверджено). 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 
2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Звіт Наглядової 
ради за 2016 р. затверджено). 5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної 
комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту та затвердження висновку Ревізійної комісії (Звіт та висновки 
Ревізійної комісії за 2016 рік затверджено). 6. Затвердження річного звіту 
Товариства за 2016 рік (Річний звіт за 2016 р. затверджено). 7. Затвер-
дження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками 
роботи Товариства у 2016 році (Вирішено прибуток не розподіляти, 
дивіденди не виплачувати). 8. Про зміну типу Товариства (Вирішили 
змінити тип Товариства з публічного на приватне). 9. Про зміну наймену-
вання Товариства (Вирішили змінити найменування на таке: Приватне 
акціонерне товариства "Птахофабрика "Васильківська"). 10. Про внесення 
змін до статуту Товариства, надання повноважень на його підписання та 
вчинення реєстраційних дій (Вирішили викласти статут у новій редакції. 

Уповноважено підписати статут та провести реєстраційні дії Шпиг Н.В.). 
11. Про скасування внутрішніх положень Товариства (Скасували 
внутрішні положення). 12. Про затвердження внутрішніх положень 
Товариства (Затверджено внутрішні положення: про загальні збори, про 
наглядову раду, про ревізійну комісію). 13. Про відкликання (дострокове 
припинення) повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства 
(відкликано голову та членів Наглядової ради). 14. Про обрання членів 
Наглядової ради Товариства (Обрано членів Наглядової ради у кількості 
3 осіб). 15. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), 
що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства (Затвер-
джено умови договорів та уповноважено підписати Шпиг Н.В.). 16. Про 
відкликання (дострокове припинення) повноважень Ревізійної комісії 
Товариства (Відкликано Ревізійну комісію). 17. Про обрання Ревізійної 
комісії Товариства (Обрано ревізійну комісію у кількості 2 осіб). 18. Про 
затвердження умов договору (типової форми договору), що укладати-
меться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Ревізійної комісії Товариства (Затверджено умови 
договорів та уповноважено підписати Шпиг Н.В.).
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-

днього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось

іі. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 58503 53016
Основні засоби (за залишковою вартістю) 30857 31871
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 12818 2822
Сумарна дебіторська заборгованість 5659 11253
Гроші та їх еквіваленти 276 303
Власний капітал 46844 46637
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2700 2700
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 34857 34650
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 11659 6379
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,02 0,37
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,02 0,37

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10801032 10801032
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від статутного 
капіталу

- -

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

- -
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річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ», ЄДРПОУ: 30019801, 01021, 
м. Київ, Кловський узвiз, 9/1, (044)461-28-23, (044)461-20-95.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018.

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://utg.ua/utg/about-company/docs/report-for-2017.html

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ 
КОМПАНI», ЄДРПОУ 25642478.

5. інформація про загальні збори акціонерів:100 відсотків статутного капі-
талу належить одноосібному акціонеру Публічному акціонерному товаритсву 
«Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України». Повноваження Загаль-
них Зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно та оформлюються 
письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу За-
гальних зборів акціонерів. Особа, що ініціювала проведення Загальних зборів є 
одноосібний акціонер. Кворум 100%. 

1) 27.01.2017, позачергові 
Порядок денний: 
1. Щодо проведення Товариством публiчних закупiвель обсягiв природного 

газу для забезпечення достатнього рiвня буферного газу у пiдземних газосхови-
щах Товариства. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Правлiнню Товариства провести публiчнi закупiвлi 4,662 млрд.куб.м. природ-

ного газу з метою забезпечення достатнього рiвня буферного газу у пiдземних газо-
сховищах з подальшим включенням зазначених обсягiв природного газу до складу 
необоротних активiв Товариства. 

2. Правлiнню Товариства передбачити у рiчному планi закупiвель Товариства 
на 2017 рiк, а також у фiнансовому планi Товариства на 2017 рiк витратну части-
ну для закупiвлi зазначених у пунктi 1 обсягiв природного газу. 

2) 30.01.2017, позачергові 
Порядок денний: 1. Про надання попереднього погодження на вчинення Това-

риством правочину. 
ВИРІШИЛИ: Надати згоду на вчинення Товариством правочину щодо закупiвлi 

природного газу для виробничо-технологiчних потреб, власних потреб та балан-
сування на перiод сiчень-квiтень 2017 року, iз застосуванням переговорної про-
цедури закупiвлi, в обсязi 1 600 000 тис.куб.м., загальною вартiстю до  
13 399 680 000 гривень (з ПДВ). 

3) 30.01.2017, позачергові 
Порядок денний: 1. Про проведення спецiальної перевiрки фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства з 31.01.17 по 14.02.17 провести спецiальну 

перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а саме перевiрку сис-
тем внутрiшнього контролю органiзацiї та проведення процедур закупiвлi послуг 
з внутрiшньотрубного дiагностування магiстральних газопроводiв у 2016 роцi та 
послуг з розроблення документацiї iз землеустрою у 2015 роцi. 

2. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства залучити до проведення перевiрки фахiвцiв 
Служби внутрiшнього аудиту та Департаменту внутрiшнього аудиту Компанiї 
згiдно з перелiком, що додається. 

4) 02.02.2017, позачергові 
Порядок денний: 
1. Про затвердження (схвалення) Положення про єдину iнформацiйну систе-

му корпоративної безпеки Групи Нафтогаз як обов’язкового для Товариства. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити (схвалити) Положення про єдину iнформацiйну систему корпо-

ративної безпеки Групи Нафтогаз як обов’язкове для Товариства. 
2. Президенту Товариства забезпечити: 
-у тижневий термiн ознайомлення працiвникiв пiдроздiлу безпеки Товариства 

з Положенням;
-приведення внутрiшнiх нормативних документiв у вiдповiднiсть до Положення. 
5) 02.02.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про обов’язкове погодження Товариством документiв та матерiалiв, 

пiдготовлених для аналiзу та здiйснення подальших дiй, пов’язаних iз забезпечен-
ням матерiально-технiчними, людськими та iншими ресурсами ПАТ «Магiстральнi 
газопроводи України», що необхiднi для його ефективної роботи. 

ВИРІШИЛИ: 
Зобов’язати Президента Товариства Прокопiва I.Б. або особу, що здiйснює 

його повноваження, забезпечити: 
(1) обов’язкове погодження iз Загальними зборами акцiонерiв Товариства подаль-

ших дiй, пов’язаних iз забезпеченням матерiально - технiчними, людськими та iншими 
ресурсами ПАТ «Магiстральнi газопроводи України», що необхiднi для його ефектив-
ної роботи, а також документiв та матерiалiв, пiдготовлених з метою забезпечення 
матерiально - технiчними, людськими та iншими ресурсами ПАТ «Магiстральнi газо-
проводи України». 

(2) надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства до 6 лютого 2017 року 
iнформацiї стосовно поточного статусу забезпечення матерiально - технiчними, 
людськими та iншими ресурсами ПАТ «Магiстральнi газопроводи України», що 
необхiднi для його ефективної роботи, вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв 

України вiд 01.07.16 №496, в тому числi iнформацiї щодо (а) майна, переданого 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» на користь ПАТ «Магiстральнi газопроводи України», ста-
ном 31 сiчня 2017 року, (б) працiвникiв ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», що переведенi з 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» на роботу в ПАТ «Магiстральнi газопроводи України», або 
iншим чином змiнили мiсце роботи з ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» на ПАТ «Магiстральнi 
газопроводи України», станом 31 сiчня 2017 року; 

(3) надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства iнформацiї та наявних 
в Товариствi документiв, матерiалiв (проектiв документiв, планiв тощо), 
пiдготовлених для аналiзу та здiйснення подальших дiй, пов’язаних iз забезпе-
ченням матерiально - технiчними, людськими та iншими ресурсами  
ПАТ «Магiстральнi газопроводи України», що були ухваленi Товариством 
(внутрiшнi документи) чи надiсланi третiм особам, в тому числi стосовно передачi 
основних засобiв та/або переведення/звiльнення працiвникiв з метою їх працев-
лаштування до ПАТ «Магiстральнi газопроводи України» (iз перелiком 
працiвникiв). Документи надати в термiн до 6 лютого 2017 року. 

6) 06.02.2017, позачергові 
Порядок денний: 
1. Про проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства.
ВИРІШИЛИ: 
1. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства з 08.02.17 по 10.03.17 провести спецiальну 

перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а саме внутрiшнiй ау-
дит бiзнес-процесiв органiзацiї облiку та аналiзу даних про аварiї i надзвичайнi 
ситуацiї. 

2. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства залучити до проведення перевiрки фахiвцiв 
Департаменту внутрiшнього аудиту Компанiї згiдно з перелiком, що додається. 

7) 16.02.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про вiдсторонення Президента Товариства вiд здiйснення повноважень та об-

рання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Президента Товариства. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Тимчасово вiдсторонити Президента Товариства Прокопiва I.Б. вiд 

здiйснення повноважень з 17 лютого 2017 року. 
2. На перiод вiдсторонення Президента обрати члена Правлiння, Першого 

Вiце-Президента Товариства Химка М.П. особою, яка тимчасово здiйснюватиме 
повноваження Президента Товариства. 

8) 21.02.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi То-

вариства, а саме внутрiшнього аудиту бiзнес-процесiв органiзацiї транспортної 
роботи, дiагностики та пiдтримання у робочому станi трубопроводiв i обладнання. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства з 21.02.2017 по 24.03.2017 провести спецiальну 

перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а саме внутрiшнiй ау-
дит бiзнес-процесiв органiзацiї безперебiйної транспортної роботи, дiагностики 
та пiдтримання у робочому станi трубопроводiв i обладнання. 

2. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства залучити до проведення перевiрки фахiвцiв 
Департаменту внутрiшнього аудиту Компанiї згiдно з перелiком, що додається. 

9) 22.02.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про затвердження (схвалення) Тимчасового положення про порядок форму-

вання, затвердження та контролю за виконанням основних показникiв фiнансових 
планiв i планiв руху грошових коштiв на мiсяць дочiрнiх пiдприємств (компанiй) та 
господарських товариств, єдиним акцiонером (учасником) яких є Публiчне 
акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», 
як обов’язкового до виконання Товариством. 

ВИРІШИЛИ: 
1.Затвердити (схвалити) Тимчасове положення про порядок формування, за-

твердження та контролю за виконанням основних показникiв фiнансових планiв i 
планiв руху грошових коштiв на мiсяць дочiрнiх пiдприємств (компанiй) та госпо-
дарських товариств, єдиним акцiонером (учасником) яких є Публiчне акцiонерне 
товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» (далi – Тим-
часове положення), що затверджено рiшенням правлiння публiчного акцiонерного 
товариства «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» вiд 22.02.17, 
протокол № 56, як обов’язкове до виконання Товариством. 

2. Президенту Товариства або особi, що здiйснює його повноваження, забез-
печити: 

- приведення внутрiшнiх нормативних документiв Товариства у вiдповiднiсть 
iз цим рiшенням; 

- виконання працiвниками Товариства вимог Тимчасового положення. 
10) 03.03.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про забезпечення проведення аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 

2016 рiк. 
ВИРІШИЛИ: 
Правлiнню Товариства забезпечити проведення аудитором ПрАТ «Делойт енд 

Туш ЮСК» аудиторських процедур, пов’язаних з виконанням положень Договору про 
закупiвлю послуг вiд 12.12.2016 № 1612000247 (договiр про проведення аудиту 
фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк), у строки, встановленi цим договором. 

11) 16.03.2017, позачергові 
Порядок денний: 
1. Про припинення повноважень Президента Товариства. 
2. Про припинення повноважень члена Правлiння Товариства. 
ВИРІШИЛИ: 

ПУбліЧне акціонерне товариСтво «УкртранСГаЗ»
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1.1. Припинити повноваження Президента Товариства Прокопiва Iгоря Богда-
новича з 17 березня 2017 року. 

1.2. Подовжити повноваження члена Правлiння, Першого Вiце-Президента 
Товариства Химка Мирослава Петровича як особи, яка тимчасово здiйснює по-
вноваження Президента Товариства. 

2.1. Припинити повноваження члена Правлiння Товариства Плавюка Василя 
Сидоровича з 17 березня 2017 року. 

12) 20.03.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про припинення повноважень члена Правлiння Товариства. 
ВИРІШИЛИ: 
Припинити повноваження члена Правлiння Товариства Ноздрiна Валерiя Ми-

колайовича з 21 березня 2017 року. 
13) 20.03.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про обрання членiв Правлiння Товариства. 
ВИРІШИЛИ: 
Обрати членами Правлiння Товариства Олексiєнка Сергiя Олександровича 

та Бiлягу Романа Вiкторовича з 21 березня 2017 року на строк три мiсяцi. 
14) 21.03.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про укладення контрактiв з членами Правлiння Товариства. 
ВИРІШИЛИ: 
1.1. Укласти контракти з членами Правлiння Товариства Бiлягою Р.В. та 

Олексiєнко С.О. згiдно з умовами контрактiв, що укладаються з сленами 
Правлiння Товариства, затвердженими рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв То-
вариства вiд 16.05.2016 № 42. 

1.2. Уповноважити голову правлiння Компанiї Коболєва А.В. пiдписати контракти 
з членами Правлiння Товариства на умовах, зазначених у пунктi 1.1. цього рiшення. 

15) 25.04.2017, чергові 
Порядок денний: 
Про затвердження фiнансового плану Товариства на 2017 рiк. 
ВИРІШИЛИ: 
Затвердити фiнансовий план Товариства на 2017 рiк. 
16) 25.04.2017, позачергові 
Порядок денний: 
1. Звiт Правлiння за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Това-

риства за 2016 рiк та основнi напрями дiяльностi на 2017 рiк. Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2016 рiк. 

2. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 

3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 
4. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк. 
ВИРІШИЛИ: 
1.1.Прийняти до вiдома звiт Правлiння Товариства про пiдсумки фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та основнi напрями дiяльностi на 2017 
рiк (додаток 1). Визнати роботу Правлiння Товариства за 2016 рiк незадовiльною. 

2.1.Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк (до-
даток 2). Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк задовiльною. 

3.1.Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, який включає фiнансову звiтнiсть 
Товариства станом на 31 грудня 2016 року та за рiк, який закiнчився цiєю датою, зi 
звiтом незалежного аудитора ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi». 

4.1.Покриття збиткiв, отриманих Товариством за результатами фiнансово-
господарської дiяльностi у 2016 роцi, здiйснювати за рахунок прибутку майбутнiх 
перiодiв. 

17) 28.04.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про надання попереднього погодження на вчинення Товариством 

правочинiв. 
ВИРІШИЛИ: 
Попередньо погодити вчинення Товариством правочинiв iз закупiвлi природного 

газу за результатами проведеної процедури вiдкритих торгiв на закупiвлю «Газове 
паливо (Природний газ для забезпечення виробничо-технологiчних потреб та влас-
них потреб, природний газ для забезпечення балансування)» на перiод квiтень – гру-
день 2017 року на загальний обсяг 1 526 млн. куб. м. на умовах, що додаються: 

- з переможцем торгiв ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДIНГ» в обсязi 218 млн.куб.м. на суму 
1 623 187 128 гривень з ПДВ; 

- з переможцем торгiв Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» 
в обсязi 218 млн.куб.м. на суму 1 673 193 600 гривень з ПДВ; 

- з переможцем торгiв ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВIСНА КОМПАНIЯ «ЕСКО-ПIВНIЧ» 
в обсязi 218 млн.куб.м. на суму 1 548 672 000 гривень з ПДВ; 

- з переможцем торгiв Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» 
в обсязi 218 млн.куб.м. на суму 1 647 033 600 гривень з ПДВ; 

- з переможцем торгiв Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» 
в обсязi 218 млн.куб.м. на суму 1 620 873 600 гривень з ПДВ; 

- з переможцем торгiв LLC Trafigura Ukraine (ТОВ «ТРАФIГУРА ЮКРЕЙН») в 
обсязi 218 млн.куб.м. на суму 1 620 000 000 гривень з ПДВ; 

- з переможцем торгiв ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНIЯ» в обсязi  
218 млн.куб.м. на суму 1 596 600 000 гривень з ПДВ. 

18) 28.04.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про затвердження заходiв щодо управлiння непрофiльними активами 

пiдприємств Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» на 2017 рiк. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити заходи щодо управлiння непрофiльними активами пiдприємств 

Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» на 2017 рiк, затвердженi 

рiшенням Правлiння Компанiї вiд 26.04.2017, протокол №173, як обов’язковi для 
Товариства. 

2. Т.в.о. Президента Товариства або особi, яка виконує його обов’язки: 
- призначити вiдповiдальним за реалiзацiю зазначених Заходiв одного iз 

членiв Правлiння Товариства; 
- внести в установленому порядку до внутрiшнiх документiв Товариства, в 

яких визначаються завдання та обов’язки вiдповiдального за виконання Заходiв, 
змiни щодо доповнення новими завданнями та обов’язками з виконання Заходiв, 
та враховувати рiвень i якiсть їх виконання при призначеннi розмiру винагороди 
за вiдповiдний перiод; 

- забезпечити виконання затверджених пунктом 1 цього рiшення Заходiв 
працiвниками Товариства. 

19) 28.04.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про укладення додаткової угоди до договору про закупiвлю послуг на 

зберiгання (закачування, зберiгання, вiдбiр) природного газу вiд 28.04.12 
№14/3095/12/1205000028 мiж Компанiєю та Товариством. 

ВИРІШИЛИ: 
Надати згоду на укладення Товариством додаткової угоди до Договору про 

закупiвлю послуг на зберiгання (закачування, зберiгання, вiдбiр) природного газу 
вiд 28.04.12 №14/3095/12/1205000028 мiж Компанiєю та Товариством (далi – 
Договiр) виключно на таких iстотних умовах: 

(i) продовження дiї Договору на сезон зберiгання 2017-2018 рокiв, а саме до 
дати, яка настане ранiше – 15 квiтня 2018 року або дати введення в дiю тарифiв 
на послуги зберiгання (закачування, вiдбору) природного газу шляхом надання 
доступу до потужностi газосховища, затверджених Нацiональною комiсiєю, що 
здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на 
виконання Закону України «Про ринок природного газу»; 

(ii) затвердження обсягiв природного газу, якi передаються Компанiєю на 
зберiгання у сезонi зберiгання 2017-2018 рокiв на рiвнi 7,15 млрд. куб.м. та 

(iii) розрахунку вартостi додаткової угоди на пiдставi тарифiв на закачування, 
зберiгання та вiдбiр природного газу, якi встановленi Нацiональною комiсiєю, що 
здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

20) 04.05.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про затвердження Порядку подання промiжної звiтностi за 2017 рiк для скла-

дання консолiдованої звiтностi Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз 
України» як обов’язкового для Товариства. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити Порядок подання промiжної звiтностi за 2017 рiк для складання 

консолiдованої звiтностi Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України», 
затверджений рiшенням правлiння Компанiї вiд 07.04.2017 №132, як обов’язковий 
для Товариства. 

2. Т.в.о. Президента Товариства забезпечити: 
- в 30-денний строк з дня прийняття цього рiшення приведення внутрiшнiх 

документiв Товариства у вiдповiднiсть до пункту 1 цього рiшення; 
- виконання працiвниками Товариства вимог Порядку, вказаного у п.1 цього 

рiшення. 
21) 13.05.2017, позачергові 
Порядок денний: 
1. Про затвердження внутрiшнiх документiв щодо закупiвель товарiв, робiт та 

послуг. 
2. Про розроблення Регламенту взаємодiї структурних пiдроздiлiв Товариства 

пiд час закупiвлi товарiв, робiт та послуг. 
ВИРІШИЛИ: 
1.1. Затвердити внутрiшнi документи щодо закупiвель товарiв, робiт та послуг 

у Нацiональнiй акцiонернiй компанiї «Нафтогаз України», дочiрнiх пiдприємствах 
(компанiях) та господарських товариствах, акцiонером (засновником, учасником) 
яких є Компанiя, затвердженi рiшенням правлiння Компанiї вiд 10.09.16 № 159 (iз 
змiнами, внесеними рiшеннями правлiння Компанiї вiд 23.11.16, протокол № 237, 
та вiд 19.04.17, протокол № 149), як обов’язковi для Товариства, а саме: 

- Корпоративний стандарт Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз 
України», дочiрнiх пiдприємств (компанiй) та господарських товариств, акцiонером 
(засновником, учасником) яких вона є, iз закупiвель товарiв, робiт i послуг; 

- Положення про конфлiктнi комiсiї Нацiональної акцiонерної компанiї  
«Нафтогаз України», дочiрнiх пiдприємств (компанiй) та господарських товариств, 
акцiонером (засновником, учасником) яких вона є; 

- Порядок закупiвлi товарiв, робiт та послуг у Нацiональнiй акцiонернiй 
компанiї «Нафтогаз України», дочiрнiх пiдприємствах (компанiях) та господар-
ських товариствах, акцiонером (засновником, учасником) яких вона є; 

- Порядок здiйснення монiторингу закупiвель у Нацiональнiй акцiонернiй 
компанiї «Нафтогаз України», дочiрнiх пiдприємствах (компанiях) та господар-
ських товариствах, акцiонером (засновником, учасником) яких вона є; 

- Iнструкцiя з формування стратегiй закупiвель у Нацiональнiй акцiонернiй 
компанiї «Нафтогаз України», дочiрнiх пiдприємствах (компанiях) та господар-
ських товариствах, акцiонером (засновником, учасником) яких вона є. 

1.2. Правлiнню Товариства забезпечити: 
(i) в 14-денний строк з дня прийняття цього рiшення приведення внутрiшнiх 

документiв Товариства у вiдповiднiсть до документiв, затверджених пунктом 1.1 
цього рiшення; 

(ii) в 30-денний строк з дня прийняття цього рiшення прийняття документiв, 
затверджених пунктом 1.1 цього рiшення, як обов’язкових для виконання у всiх 
пiдприємствах, єдиним або мажоритарним (бiльше 50 % акцiй/корпоративних 
прав) акцiонером (засновником, учасником) яких є Товариство; 

(iii) виконання працiвниками Товариства положень документiв, затверджених 
пунктом 1.1 цього рiшення. 

2.1. Правлiнню Товариства забезпечити: 
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(i) розроблення та затвердження Регламенту взаємодiї структурних пiдроздiлiв 
Товариства пiд час закупiвлi товарiв, робiт та послуг на основi Керiвництва до 
адаптацiї Регламенту взаємодiї структурних пiдроздiлiв Нацiональної акцiонерної 
компанiї «Нафтогаз України» пiд час закупiвлi товарiв, робiт та послуг, затвердже-
ного рiшенням правлiння Компанiї вiд 21.04.17, протокол № 160. 

(ii) приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть до розро-
бленого Регламенту взаємодiї структурних пiдроздiлiв Товариства пiд час 
закупiвлi товарiв, робiт та послуг; 

(iii) розробку та прийняття Регламенту взаємодiї структурних пiдроздiлiв Това-
риства пiд час закупiвлi товарiв, робiт та послуг як обов’язкового у всiх 
пiдприємствах, єдиним або мажоритарним (бiльше 50 % акцiй/корпоративних 
прав) акцiонером (засновником, учасником) яких є Товариство. 

22) 13.05.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про забезпечення iнформацiйної взаємодiї Товариства з Компанiєю. 
ВИРІШИЛИ: 
Т.в.о. Президента Товариства або особi, яка виконує його обов’язки, забез-

печити: 
(1) узгодження Товариством (Вiддiлом зв’язкiв з громадськiстю та пресою) з 

Компанiєю (Департаментом з корпоративних комунiкацiй) планiв роботи та 
iнформацiйних матерiалiв, якi надаються засобам масової iнформацiї, у тому числi 
в електроннiй формi (прес-релiзи, коментарi, iнтерв’ю, публiчнi заяви, повiдомлення 
у соцiальних мережах, презентацiйнi матерiали для участi у публiчних заходах) на 
перiод до затвердження полiтики зовнiшнiх комiнiкацiй Групи Нафтогаз. 

(2) узгодження Товариством (Вiддiлом зв’язкiв з громадськiстю та пресою) з 
Компанiєю (Департаментом з корпоративних комунiкацiй) планiв, заходiв, фор-
мату та вигляду/дизайну каналiв/iнструментiв внутрiшнiх комунiкацiй та 
iнформацiї щодо дiяльностi Товариства (стратегiї, цiлей, планiв, загальнокорпо-
ративних новин та проектiв, звернень менеджменту тощо), яка надається 
спiвробiтникам через внутрiшнi канали комунiкацiй (портал, сайт, е-mаil розсил-
ки, газети, журнали, iнформацiйнi дошки, спецiальнi заходи тощо) та розповсю-
дження iнформацiї, отриманої для вiдправки спiвробiтникам Товариства вiд 
Компанiї (Департаменту управлiння персоналом та соцiальної полiтики) на усi 
пiдприємства, усiма каналами внутрiшнiх комунiкацiй на перiод до затвердження 
полiтики внутрiшнiх комунiкацiй Групи Нафтогаз. 

(3) у тижневий строк ознайомити з вимогами цього рiшення всiх працiвникiв 
Товариства.

(4) неухильне та належне виконання цього рiшення всiма працiвниками Това-
риства та членами Правлiння. 

23) 25.05.2017, позачергові 
Порядок денний: 
1. Про дострокове припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної 

комiсiї Товариства.
2. Про встановлення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
3. Про обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
4. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться 

з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
ВИРІШИЛИ: 
1.1. Достроково припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Товари-

ства Свiрiна В.В. з дати прийняття цього рiшення. 
1.2. Достроково припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства 

Тахтая А.В. та Диковицького Е.В. з дати прийняття цього рiшення. 
2.1. Встановити, що кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї Товариства становить 

4 (чотири) особи. 
3.1. Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Морозова Д.М. обрати головою 

Ревiзiйної комiсiї Товариства з дня, наступного за днем прийняття цього рiшення. 
3.2. Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства: Шишкова О.В., Степовика 

Р.В. та Лугового Н.I. з дня, наступного за днем прийняття цього рiшення. 
4.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з го-

ловою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
4.2. Уповноважити т.в.о. Президента Товариства або особу, яка здiйснює його 

повноваження, пiдписати договори з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Това-
риства, вiдповiдно до затверджених у пунктi 4.1. цього рiшення умов. 

24) 29.05.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про внесення змiн до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства №100 

вiд 28.04.17.
ВИРІШИЛИ: 
1. Унести змiни до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства №100 вiд 

28.04.17 шляхом викладення додатку до нього (додаткова угода до Договору про 
закупiвлю послуг на зберiгання (закачування, зберiгання, вiдбiр) природного газу вiд 
28.04.12 №14/3095/12/1205000028 мiж Компанiєю та Товариством) в новiй редакцiї. 

2. Пiсля введення в дiю тарифiв на послуги зберiгання (закачування, зберiгання, 
вiдбору) природного газу шляхом надання доступу до потужностi газосховищ Това-
риству, як оператору газотранспортної системи, звернутись до Нацiональної комiсiї, 
що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
(НКРЕКП) за наданням вiдповiдних роз’яснень щодо нарахувань вартостi послуг 
зберiгання залишкiв газу в пiдземних газосховищах(ПСГ) у сезонi зберiгання 2017-
2018 рокiв. 

З урахуванням вiдповiдних роз’яснень НКРЕКП спiльно з Компанiєю розгля-
нути питання внесення змiн до Договору про закупiвлю послуг на зберiгання (за-
качування, зберiгання, вiдбiр) природного газу вiд 28.04.12 №14/3095/12/1205000028 
або врахувати їх при укладеннi нового договору на зберiгання (закачування, 
зберiгання, вiдбiр) мiж Товариством та Компанiєю. 

3. Т.в.о. Президента Товариства або уповноваженiй ним особi пiдписати до-
даткову угоду до Договору про закупiвлю послуг на зберiгання (закачування, 
зберiгання, вiдбiр) природного газу вiд 28.04.12 №14/3095/12/1205000028 мiж 

Компанiєю та Товариством в редакцiї, що погоджена цим рiшенням. 
25) 30.05.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про надання iнформацiї для забезпечення пiдготовки плану передачi майна 

та iнших ресурсiв з метою вiдокремлення дiяльностi з транспортування природ-
ного газу. 

ВИРІШИЛИ: 
З метою отримання iнформацiї для прискорення пiдготовки плану передачi 

майна та iнших ресурсiв до ПАТ «Магiстральнi газопроводи України» вiдповiдно 
до затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.07.16 №496 Пла-
ну реструктуризацiї публiчного акцiонерного товариства «Нацiональна акцiонерна 
компанiя «Нафтогаз України» для вiдокремлення дiяльностi з транспортування 
та зберiгання (закачування, вiдбору) природного газу, т.в.о. Президента Товари-
ства або особi, яка виконує обов’язки керiвника Товариства, забезпечити вжиття 
невiдкладних заходiв з пiдготовки та надання до Компанiї таких документiв та 
матерiалiв у зазначенi термiни: 

- пооб’єктний перелiк активiв з розбивкою майна по категорiях та з розшире-
ною iнформацiєю по кожному об’єкту згiдно з додатком - до 01.08.17; 

- реєстр дiючих господарських договорiв, права i обов’язки за якими необхiдно 
передати вiд Товариства до ПАТ «Магiстральнi газопроводи України» для ефек-
тивної роботи оператора газотранспортної системи iз зазначенням категорiй та-
ких договорiв, строку їх дiї, сум кредиторської та дебiторської заборгованостi за 
такими договорами, а також можливiсть та особливi умови замiни сторони в цих 
договорах - до 15.06.17; 

- реєстр укладених в Товариствi кредитних договорiв iз зазначенням їх суттє-
вих умов та аналiз кредитних ризикiв, пов’язаних з передачею кредитної 
заборгованостi за такими договорами вiд Товариства до ПАТ «Магiстральнi газо-
проводи України» - до 05.06.17; 

- реєстр всiх необхiдних дозвiльних документiв (лiцензiй, сертифiкацiй, тощо), 
необхiдних для здiйснення дiяльностi з транспортування природного газу  
ПАТ «Магiстральнi газопроводи України» та плану їх отримання iз зазначенням 
найменування органiв (установ), якi видають такi дозвiльнi документи, необхiдних 
умов для їх отримання та строкiв отримання таких документiв - до 01.07.17; 

- реєстр будь-яких iнших документiв, що необхiднi для здiйснення дiяльностi 
оператора газотранспортної системи, та плану їх переведення (переоформлен-
ня) на ПАТ «Магiстральнi газопроводи України» - до 01.07.17; 

- розрахунок потенцiйної суми видаткiв у зв’язку з компенсацiєю працiвникам 
суми невикористаної вiдпустки, сплатою належних податкiв та iнших компенсацiй, 
пов’язаних iз звiльненням/переведенням працiвникiв, взявши за основу обсяг 
резервiв, сформованих у звiтностi Товариства вiдносно таких виплат - до 05.06.17; 

- детальну органiзацiйну структуру Товариства (до рiвня вiддiлу з вказiвкою 
штатної чисельностi) з розбивкою на структури, якi забезпечують: дiяльнiсть газо-
транспортної системи, пiдземних сховищ газу; як газотранспортної системи так i 
пiдземних сховищ газу, а також дiяльнiсть непрофiльних активiв - до 05.06.17. 

26) 07.06.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про змiну розмiру посадового окладу члена Правлiння Товариства  

Химка М.П. та затвердження умов додаткової угоди до контракту з членом 
Правлiння Товариства Химком М.П. 

ВИРІШИЛИ: 
1.1. Змiнити з 1 травня 2017 року розмiр посадового окладу члена Правлiння 

Товариства Химка М.П. до припинення тимчасового здiйснення повноважень 
Президента Товариства.

1.2. Затвердити умови додаткової угоди до контракту №1 вiд 16.05.2016 з членом 
Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» Химком М.П. 

1.3. Уповноважити голову правлiння Компанiї Коболева А.В. пiдписати додат-
кову угоду до контракту №1 вiд 16.05.2016 з членом Правлiння Публiчного 
акцiонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» Химком М.П. на умовах, зазначених у 
пунктi 1.2 цього рiшення. 

27) 13.06.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про переведення Товариства на банкiвське обслуговування до державних 

банкiвських установ i високонадiйних недержавних банкiв. 
ВИРІШИЛИ: 
1. З метою ефективного управлiння та здiйснення належного оперативного 

контролю за лiквiднiстю Товариства, впровадження єдиної тарифної полiтики на 
банкiвське обслуговування Товариства, а також недопущення фiнансових втрат 
т.в.о. Президента Товариства або особi, яка виконує його обов’язки, забезпечити: 

1.1 Здiйснення комплексного банкiвського обслуговування Товариства, включа-
ючи розрахунково-касове, кредитне, зарплатне обслуговування тощо, виключно у 
державних банкiвських установах, або банках, контрольнi пакети акцiй яких нале-
жать iноземним банкам чи iноземним фiнансово-банкiвським групам за умови, що 
вони мають кредитний рейтинг незалежних рейтингових агентств за нацiональною 
шкалою рiвнем не нижче uaАА+ та їх не включено до перелiку юридичних осiб, 
щодо яких державними органами України, США або країн ЄС застосовано 
спецiальнi економiчнi чи iншi обмежувальнi заходи (санкцiї) або у виключних ви-
падках – в iнших банкiвських установах за погодженням з Компанiєю. 

1.2 Перерахування залишкiв коштiв на рахунки Товариства в банках, що 
вiдповiдають критерiям зазначеним в пiдпунктi 1.1 цього рiшення та закриття рахункiв 
Товариства в банкiвських установах, що не вiдповiдають вказаним критерiям. 

1.3 Протягом 30 днiв виконання пiдпунктiв 1.1, 1.2 цього рiшення та щомiсяця, 
починаючи з 01.07.17, – iнформування Компанiї про стан виконання цього рiшення. 

2. Вiдкриття рахункiв у банкiвських установах, у яких Товариство, його фiлiї та 
вiдокремленi пiдроздiли не мають вiдкритих рахункiв, виключно пiсля попере-
днього письмового погодження з Компанiєю. 

3. Укладання та/або внесення змiн до кредитних договорiв та/або договорiв 
позики, що призводить до збiльшення вартостi кредитних ресурсiв та/або 
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погiршення основних умов кредитування виключно пiсля погодження Загальними 
зборами акцiонерiв Товариства. 

4. Укладання та/або внесення змiн до договорiв поруки та/або депозитних 
договорiв, надання активiв Товариства у заставу виключно пiсля погодження За-
гальними зборами акцiонерiв Товариства. 

28) 16.06.2017, позачергові 
Порядок денний: 
1. Про надання попереднього погодження на вчинення Товариством право-

чину з АБ «УКРГАЗБАНК», а саме укладення кредитного договору про надання 
кредиту у формi вiдновлювальної кредитної лiнiї в сумi 1 000 000 000 грн. 

2. Про надання попереднього погодження на вчинення Товариством правочину 
з АБ «УКРГАЗБАНК», а саме укладення кредитного договору про надання кредиту 
у формi невiдновлювальної вiдкличної кредитної лiнiї в сумi 1 000 000 000 грн. 

3. Про надання попереднього погодження на вчинення Товариством право-
чину з АБ «УКРГАЗБАНК» про укладання договору про внесення змiн до договору 
про заставу майнових прав вiд 26.07.2016 №79/16-VIP/15-К. 

ВИРІШИЛИ: 
1.1. Надати попереднє погодження на вчинення Товариством правочину з  

АБ «УКРГАЗБАНК», а саме укладення кредитного договору про надання кредиту 
у формi вiдновлювальної кредитної лiнiї в сумi 1 000 000 000 (один мiльярд) грн., 
на наступних основних умовах: 

- лiмiт кредитування 1 000 000 000,00 грн; 
- вид кредиту: вiдновлювальна кредитна лiнiя; 
- валюта - гривня; 
- строк кредитування – до 12 мiсяцiв; 
- мета кредитування – поповнення обiгових коштiв; 
- графiк зниження доступного лiмiту кредитування: 
з дати укладання кредитного договору по 30.04.2018 – 1 000 000 000, 00 грн., 

з 01.05.2018 по 31.05.2018 – 900 000 000,00 грн., 
з 01.06.2018 по останнiй день строку дiї кредитного договору - 800 000 000,00 грн.; 
- вiдсоткова ставка: 
19 % рiчних за строковою заборгованiстю, 
22 % за простроченою заборгованiстю, 
21% - у разi невиконання вимог щодо необхiдностi спрямування Товариством 

грошових потокiв на рахунки Банку; 
- комiсiйнi винагороди Банку: 
одноразова комiсiя 0,1% (без ПДВ) вiд лiмiту кредитної лiнiї; 
щомiсячна комiсiя за управлiння кредитними коштами, в частинi невикориста-

ного лiмiту кредитної лiнiї – у розмiрi 0,05% (без ПДВ) вiд суми щоденних залишкiв 
невикористаного лiмiту кредитної лiнiї; 

- забезпечення: 
застава майнових прав на отримання грошової виручки з коефiцiєнтом забез-

печення 1:1,1 за договором №1602000328 на транзит природного газу територiєю 
України вiд 12.02.2016 з Компанiєю. 

1.2. Т.в.о. Президента Товариства Химку М.П. або уповноваженiй ним особi 
пiдписати кредитний договiр з АБ «УКРГАЗБАНК» на умовах, зазначених у пунктi 
1.1 цього рiшення.

2.1. Надати попереднє погодження на вчинення Товариством правочину з  
АБ «УКРГАЗБАНК», саме укладення кредитного договору про надання кредиту у 
формi невiдновлювальної кредитної лiнiї в сумi 1 000 000 000 (один мiльярд) грн., 
на наступних основних умовах: 

- лiмiт кредитування 1 000 000 000,00грн; 
- вид кредиту: невiдновлювальна вiдклична кредитна лiнiя; 
- валюта – гривня; 
- строк кредитування – до 12 мiсяцiв; 
- мета кредитування – поповнення обiгових коштiв; 
- графiк зниження доступного лiмiту кредитування: 
з дати укладання кредитного договору по 30.04.2018 – 1 000 000 000,00 грн., 
з 01.05.2018 по 31.05.2018 – 900 000 000,00 грн., 
з 01.06.2018 по останнiй день строку дiї кредитного договору – 800 000 000,00 грн.; 
- вiдсоткова ставка: 
19% рiчних за строковою заборгованiстю, 
22% за простроченою заборгованiстю, 
21% - у разi невиконання вимог щодо необхiдностi спрямування Товариством 

грошових потокiв на рахунки Банку; 
- комiсiйна винагорода Банку: одноразова комiсiя 0,1% (без ПДВ) вiд суми 

лiмiту кредитної лiнiї; 
- забезпечення: застава майнових прав на отримання грошової виручки з 

коефiцiєнтом забезпечення 1:1,1 за договором №1602000328 на транзит природ-
ного газу територiєю України вiд 12.02.2016 з Компанiєю. 

2.2. Т.в.о. Президента Товариства Химку М.П. або уповноваженiй ним особi 
пiдписати кредитний договiр з АБ «УКРГАЗБАНК» на умовах, зазначених у пунктi 
2.1 цього рiшення.

3.1 Надати попереднє погодження на вчинення Товариством правочину з АБ 
«УКРГАЗБАНК», а саме укладення договору про внесення змiн до договору про за-
ставу майнових прав вiд 26.07.2016 №79/16-VIP/15-К за умовами якого АБ «УКРГАЗ-
БАНК» в заставу будуть наданi майновi права на отримання грошової виручки за-
гальною заставою вартiстю 2 970 000 000,00 (два мiльярди дев’ятсот сiмдесят 
мiльйонiв) грн. за договором №1602000328 на транзит природного газу територiєю 
України вiд 12.02.2016, укладеного мiж Товариством та Компанiєю (iз усiма змiнами 
та доповненнями, що укладенi та будуть укладенi у майбутньому) – в забезпечення 
належного виконання Товариством своїх зобов’язань перед АБ «УКРГАЗБАНК» за 
кредитним договором вiд 26.07.2016 №15-К/16-VIP, кредитним договором вiд 
30.13.2016 №32-К/16-VIP, а також за новими кредитними договорами про надання 
кредитiв у формi вiдновлювальної кредитної лiнiї в обсязi 1 000 000 000,00 грн. та у 
формi невiдновлювальної кредитної лiнiї в обсязi 1 000 000 000,00 грн., якi планують-
ся укласти з АБ «УКРГАЗБАНК». 

3.2. Т.в.о. Президента Товариства Химку М.П. або уповноваженiй ним особi 
пiдписати договiр про внесення змiн до договору про заставу майнових прав вiд 
26.07.2016 №79/16-VIP/15-К з АБ «УКРГАЗБАНК» на умовах, зазначених у пунктi 
3.1 цього рiшення. 

30) 19.06.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про подовження строку повноважень члена Правлiння Товариства. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Подовжити повноваження члена Правлiння Товариства Олексiєнка С.О. на 

три мiсяцi, а саме до 21.09.17. 
2. Унести вiдповiднi змiни до контракту №6 вiд 21.03.17, укладеного з членом 

Правлiння Товариства Олексiєнком С.О., шляхом пiдписання вiдповiдної додаткової 
угоди до зазначеного контракту на строк, визначений у пунктi 1 цього рiшення. 

3. Уповноважити голову правлiння Компанiї Коболєва А.В. або особу, яка ви-
конує його обов’язки, пiдписати додаткову угоду до контракту, зазначеного у 
пунктi 2 цього рiшення.

31) 19.06.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про затвердження (схвалення) внутрiшнiх документiв з питань внутрiшнього 

контролю та з питань управлiння iнвестицiями Групи Нафтогаз, затверджених 
рiшенням правлiння Компанiї вiд 19.06.17. №253 як обов’язкових для Товариства. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити (схвалити) такi внутрiшнi документи з питань внутрiшнього 

контролю та з питань управлiння iнвестицiями Групи Нафтогаз, затвердженi 
рiшенням правлiння Компанiї вiд 19.06.17. №253 як обов’язковi для Товариства: 

1.1. Полiтика про систему внутрiшнього контролю Групи Нафтогаз; 
1.2. Положення про Службу комплаєнсу Групи Нафтогаз; 
1.3. Програма запобiгання порушенням вимог законодавства (Комплаєнс-

програма) Групи Нафтогаз; 
1.4. Положення про Службу управлiння ризиками Групи Нафтогаз; 
1.5. Програма (Полiтика) з управлiння ризиками Групи Нафтогаз; 
1.6. Положення про Службу фiнансового контролю Групи Нафтогаз; 
1.7. Iнвестицiйна полiтика Групи Нафтогаз. 
2. Т.в.о. Президента Товариства забезпечити: 
- дотримання працiвниками Товариства внутрiшнiх документiв, затверджених 

пунктом 1, 
- приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть до документiв, 

зазначених у пунктi 1, 
- у двомiсячний строк роботу на пiдприємствi пiдроздiлiв (вiдповiдальних осiб) 

з питань комплаєнсу та ризик-координаторiв вiдповiдно до документiв, зазначе-
них у пунктi 1. 

3. Т.в.о. Президента Товариства призначити або створити в Товариствi струк-
турну одиницю з повноваженнями iнвестицiйного пiдроздiлу згiдно з Iнвестицiйною 
полiтикою Групи Нафтогаз. 

Особа, що iнiцiювала проведення Загальних зборiв є одноосiбний акцiонер - 
Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз 
України». Повноваження Загальних зборiв акцiонерiв здiйснюються акцiонером 
одноосiбно та оформлюються письмово (у формi рiшення). Таке рiшення 
акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв. 

32) 20.06.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй 

редакцiї. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Унести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй 

редакцiї (додається). 
2. Уповноважити Голову правлiння Компанiї Коболєва А.В. або особу, яка виконує 

його обов’язки, пiдписати Статут Товариства, зазначений у пунктi 1 цього рiшення. 
3. Т.в.о. Президента Товариства або особi, яка виконує його обов’язки, забез-

печити державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства в тижневий 
термiн з дати прийняття цього рiшення. 

33) 23.06.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про обрання члена Правлiння Товариства. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Обрати членом Правлiння Товариства Федорову Тетяну Володимирiвну з 

дня, наступного за днем прийняття цього рiшення, строком на три мiсяцi. 
2. Укласти контракт з членом Правлiння Товариства Федоровою Тетяною 

Володимирiвною згiдно з умовами контракту, що укладається з членом Правлiння 
Товариства, затвердженими рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
вiд 16.05.16 №42. 

3. Уповноважити голову правлiння Компанiї Коболєва А.В. або особу, яка ви-
конує його обов’язки, пiдписати контракт з членом Правлiння Товариства Федо-
ровою Тетяною Володимирiвною на умовах, зазначених у пунктi 2 цього 
рiшення. 

34) 27.06.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Надати згоду на вчинення Товариством з Компанiєю значного правочину - 

додаткової угоди №6 до договору на транзит природного газу територiєю України 
вiд 12.02.16 №1602000328 щодо продовження термiну надання послуг до 
31.12.17 на умовах, що додаються. 

2. Т.в.о. Президента Товариства або уповноваженiй ним особi пiдписати до-
даткову угоду, зазначену в пунктi 1 цього рiшення. 

35) 07.07.2017, позачергові 
Порядок денний: 
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Про участь Товариства у заснуваннi Київської мiської органiзацiї роботодавцiв 
нафтогазової галузi. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Товариству взяти участь в утвореннi Київської мiської органiзацiї 

роботодавцiв нафтогазової галузi в якостi одного з її засновникiв. 
2. Т.в.о. Президента Товариства: 
2.1. Забезпечити участь предстаникiв Товариства в Установчому з’їздi 

(конференцiї) щодо утворення Київської мiської органiзацiї роботодавцiв нафто-
газової галузi. 

2.2. Передбачити у фiнансовому планi Товариства витрати на вступнi, 
членськi та цiльовi внески Київської мiської органiзацiї роботодавцiв нафтогазо-
вої галузi на вiдповiдний рiк. 

36) 10.07.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства з 10.07.2017 по 29.09.2017 провести спецiальну 

перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а саме внутрiшнiй ау-
дит органiзацiї бiзнес-процесiв: казначейських операцiй, зокрема лiквiдностi гро-
шових активiв та доцiльностi укладання кредитних угод, капiтальних iнвестицiй, 
зберiгання газу у пiдземних сховищах, транспортування природного газу та облiку 
виробничо-технологiчних витрат та витрат у 2015-2017 рр. 

2. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства залучити до проведення перевiрки фахiвцiв 
Департаменту внутрiшнього аудиту Компанiї згiдно зi списком, що додається. 

37) 10.07.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про затвердження змiн до Порядку здiйснення монiторiнгу закупiвель у 

Нацiональнiй акцiонернiй компанiї «Нафтогаз України», дочiрнiх пiдприємствах 
(компанiях) та господарських товариствах, акцiонером (засновником, учасником) 
яких вона є, як обов’язкових для Товариства. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити змiни до Порядку здiйснення монiторiнгу закупiвель у 

Нацiональнiй акцiонернiй компанiї «Нафтогаз України», дочiрнiх пiдприємствах 
(компанiях) та господарських товариствах, акцiонером (засновником, учасником) 
яких вона є, затвердженi рiшенням правлiння Компанiї вiд 10.07.2017, протокол 
№286, як обов’язковi для Товариства.

2. Правлiнню Товариства забезпечити приведення внутрiшнiх документiв То-
вариства у вiдповiднiсть до пункту 1 цього рiшення. 

38) 18.07.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про затвердження Порядку органiзацiї та проведення вiдчуження 

непрофiльних активiв Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України», 
дочiрнiх пiдприємств (компанiй) та господарських товариств, єдиним акцiонером 
(засновником, учасником) яких вона є, як обов’язкового для Товариства. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити Порядок органiзацiї та проведення вiдчуження непрофiльних 

активiв Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України», дочiрнiх 
пiдприємств (компанiй) та господарських товариств, єдиним акцiонером (засно-
вником, учасником) яких вона є, затверджений рiшенням правлiння Компанiї вiд 
18.07.2017 №299, як обов’язковий для Товариства. 2. Т.в.о. Президента або 
особi, яка виконує його обов’язки, забезпечити: - в 14-денний строк з дня прий-
няття цього рiшення приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть 
до документiв, зазначених у пунктi 1 цього рiшення; - дотримання працiвниками 
Товариства положень документiв, затверджених пунктом 1 цього рiшення. 

39) 21.07.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про припинення повноважень члена Правлiння Товариства. 
ВИРІШИЛИ: 
Припинити повноваження члена Правлiння Товариства Макогона Сергiя 

Леонiдовича 21 липня 2017 року вiдповiдно до його особистої заяви вiд 21 липня 
2017 року про дострокове припинення повноважень члена Правлiння Товариства 
за угодою сторiн. 

40) 21.07.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про внесення змiн до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

13.06.17 №108.
ВИРІШИЛИ: 
1.Унести змiни до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 13.06.17 

№108, а саме:
1.1. Пункт 1.1 доповнити абзацом: 
«Державна банкiвська установа – банк, в якому держава прямо чи опосеред-

ковано володiє часткою понад 75% статутного капiталу банку»; 
1.2. Пункт 4 викласти у редакцiї: 
«4. Виключно пiсля погодження Загальними Зборами Товариства, вчиняти такi 

дiї: - укладення договорiв поруки; - внесення змiн до договорiв поруки; - укладення 
депозитних договорiв; - внесення змiн до депозитних договорiв; - укладення 
договорiв застави; - внесення змiн до договорiв застави. Вимоги цього пункту не 
застосовуються, якщо такi дiї вчиняються Товариством: (а) у зв’язку з участю у про-
цедурах публiчних закупiвель товарiв, робiт та послуг вiдповiдно до Закону України 
«Про публiчнi закупiвлi», в яких вимагається надання банкiвських гарантiй; (б) у 
зв’язку з участю в аукцiонах i конкурсних торгах, в яких вимагається надання 
банкiвських гарантiй; (в) при укладаннi договорiв/контрактiв/угод, що передбачають 
надання банкiвських гарантiй для виконання контрактних зобов’язань.» 

41) 21.07.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про затвердження Порядку формування бiзнес-плану та iнвестицiйного пла-

ну Групи Нафтогаз на 10 рокiв, а також фiнансового плану пiдприємств Групи 
Нафтогаз на 2018 рiк як обов’язкового для Товариства. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити Порядок формування бiзнес-плану та iнвестицiйного плану 

Групи Нафтогаз на 10 рокiв, а також фiнансового плану пiдприємств Групи  
Нафтогаз на 2018 рiк, затверджений рiшенням правлiння Компанiї вiд 21.07.2017. 
№308 (далi – Порядок), як обов’язковий для Товариства. 

2. Т.в.о. Президента Товариства або особi, яка виконує його обов’язки, забез-
печити: 

- в 30-денний строк з дня прийняття цього рiшення приведення внутрiшнiх 
документiв Товариства у вiдповiднiсть до пункту 1 цього рiшення; 

- виконання працiвниками Товариства вимог Порядку, вказаного у п.1 цього 
рiшення. 

42) 04.08.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про обрання депозитарної установи, затвердження умов договору, що укла-

датиметься з нею, та встановлення розмiру оплати її послуг. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Обрати Публiчне акцiонерне товариство «Державний ощадний банк 

України» (код ЄДРПОУ 00032129), в якостi установи для депозитарного обслуго-
вування цiнних паперiв, власником яких є Товариство. 

2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Публiчним акцiонерним 
товариством «Державний ощадний банк України», та встановити розмiр оплати 
його послуг згiдно з договором. 

43) 09.08.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про затвердження нової редакцiї Тимчасового положення про порядок форму-

вання, затвердження та контролю за виконанням основних показникiв фiнансових 
планiв i планiв руху грошових коштiв на мiсяць дочiрнiх пiдприємств (компанiй) та 
господарських товариств, єдиним акцiонером (учасником) яких є Публiчне 
акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України». 

ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити Тимчасове положення про порядок формування, затвердження та 

контролю за виконанням основних показникiв фiнансових планiв i планiв руху грошо-
вих коштiв на мiсяць дочiрнiх пiдприємств (компанiй) та господарських товариств, 
єдиним акцiонером (учасником) яких є Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна 
акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» (нова редакцiя), затверджене рiшенням 
правлiння Компанiї вiд 09.08.17, протокол №336, як обов’язкове для Товариства. 

2. Правлiнню Товариства забезпечити приведення внутрiшнiх нормативних 
документiв Товариства у вiдповiднiсть з пунктом 1 цього рiшення. 

44) 16.08.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про затвердження змiн до Регламенту корпоративної безпеки Групи Нафто-

газ як обов’язкового для Товариства. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити змiни до Регламенту корпоративної безпеки Групи Нафтогаз, 

затвердженi рiшенням правлiння Компанiї вiд 09.08.17 №336 (далi – Регламент), 
як обов’язковi для Товариства. 

2. Президенту Товариства або особi, яка виконує його обов’язки, забезпечити: 
- приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть до Регламен-

ту зi змiнами, затвердженими у пунктi 1 цього рiшення; 
- виконання працiвниками Товариства положень Регламенту зi змiнами, за-

твердженими у пунктi 1 цього рiшення. 
45) 18.08.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про вчинення Товариством правочинiв iз закупiвлi природного газу. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Вчинити правочини iз закупiвлi природного газу за результатами проведеної 

процедури вiдкритих торгiв на закупiвлю «Газове паливо (Природний газ для за-
безпечення виробничо-технологiчних потреб та власних потреб, природний газ 
для забезпечення балансування)» на перiод жовтень 2017 року – квiтень 2018 
року на загальний обсяг закупки газу, який буде визначений у вiдповiдних догово-
рах, але в сумарному обсязi до 2 495 000,00 тис.куб.м. та вартiстю, яка буде ви-
значена у вiдповiдних договорах, але не бiльше максимальної очiкуваної вартостi 
(за всiма договорами) до 19 610 700 000,00 гривень (з ПДВ). 

2. Т.в.о. Президента Товариства або уповноваженiй ним особi пiдписати до-
говори про закупiвлю природного газу за результатами проведеної процедури 
вiдкритих торгiв на закупiвлю «Газове паливо (Природний газ для забезпечення 
виробничо-технологiчних потреб та власних потреб, природний газ для забезпе-
чення балансування)» на умовах, зазначених у пунктi 1 цього рiшення. 

46) 21.08.2017, позачергові 
Порядок денний: 
1. Про обрання Президента Товариства. 
2. Про затвердження умов контракту з Президентом Товариства. 
ВИРІШИЛИ: 
1.1. Обрати Президентом Товариства Павла Юзефа Станчака (Pawe? J?zef 

Sta?czak) строком на 1 (один) рiк. 
1.2. Встановити, що повноваження члена Правлiння, Першого Вiце-

Президента Товариства Химка Мирослава Петровича як особи, яка тимчасово 
здiйснює повноваження Президента Товариства, дiйснi до дня, з якого Павел 
Юзеф Станчак (Pawe? J?zef Sta?czak) фактично приступить до виконання 
обов’язкiв Президента Товариства. 

2.1. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Президентом Товари-
ства (додається). 

2.2. Уповноважити голову правлiння Компанiї Коболєва А.В. або особу, яка 
виконує його обов’язки, пiдписати контракт з Президентом Товариства на умовах, 
зазначених у п.2.1. цього рiшення. 
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47) 21.08.2017, позачергові 
Порядок денний: 
1. Про обрання Президента Товариства. 
2. Про затвердження умов контракту з Президентом Товариства. 
ВИРІШИЛИ: 
1.1. Обрати Президентом Товариства Павла Юзефа Станчака (Pawe? J?zef 

Sta?czak) строком на 1 (один) рiк. 
1.2. Встановити, що повноваження члена Правлiння, Першого Вiце-

Президента Товариства Химка Мирослава Петровича як особи, яка тимчасово 
здiйснює повноваження Президента Товариства, дiйснi до дня, з якого Павел 
Юзеф Станчак (Pawe? J?zef Sta?czak) фактично приступить до виконання 
обов’язкiв Президента Товариства. 

2.1. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Президентом Товари-
ства (додається). 

2.2. Уповноважити голову правлiння Компанiї Коболєва А.В. або особу, яка 
виконує його обов’язки, пiдписати контракт з Президентом Товариства на умовах, 
зазначених у п.2.1. цього рiшення. 

48) 21.08.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про затвердження Положення про вiдомчi заохочувальнi вiдзнаки Нацiональної 

акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» та Порядку представлення працiвникiв та 
iнших осiб, якi активно сприяють розвитковi нафтової та газової галузi України, до 
державних, урядових нагород, вiдомчих заохочувальних вiдзнак органiв державної 
влади, вiдзнак профспiлкових органiзацiй та вiдомчих заохочувальних. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити Положення про вiдомчi заохочувальнi вiдзнаки Нацiональної 

акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» та Порядок представлення працiвникiв 
та iнших осiб, якi активно сприяють розвитковi нафтової та газової галузi України, 
до державних, урядових нагород, вiдомчих заохочувальних вiдзнак органiв дер-
жавної влади, вiдзнак профспiлкових органiзацiй та вiдомчих заохочувальних, що 
затвердженi рiшенням правлiння Компанiї вiд «18»082017 року, протокол №345, 
як обов’язковi для Товариства. 

2. Покласти на Президента Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, 
персональну вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть пiдготовки нагородних документiв 
та їх вiдповiднiсть документам, вказаним у пунктi 1 цього рiшення. 

49) 21.08.2017 
Порядок денний: 
Про затвердження Положення про порядок надання документiв та iнформацiї 

наглядовiй радi та членам наглядової ради публiчного акцiонерного товариства 
«Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», як обов’язкового для То-
вариства. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити Положення про порядок надання документiв та iнформацiї 

наглядовiй радi та членам наглядової ради публiчного акцiонерного товариства 
«Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», затверджене рiшенням 
правлiння Компанiї №347 вiд 21.08.2017 як обов’язкове для Товариства. 

2. Т.в.о. Президента Товариства або особi, яка виконує його обов’язки, забез-
печити дотримання Положення самостiйно та працiвниками Товариства та при-
ведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть до Положення. 

50) 21.08.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про впровадження полiтик Товариства, цiлей i завдань у сферах якостi, енер-

гетичного менеджменту, соцiальної вiдповiдальностi, гiгiєни та безпеки працi та 
охорони довкiлля. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Взяти до вiдома полiтики Компанiї у сферах якостi, енергетичного менедж-

менту, соцiальної вiдповiдальностi, гiгiєни та безпеки працi та охорони довкiлля, 
затверджених рiшенням правлiння Компанiї вiд 21.08. 17, протокол №348 (далi – 
Полiтики Компанiї); 

2. Т.в.о. Президента Товариства або особi, яка виконує його обов’язки, забез-
печити: 

2.1. Врахування Полiтик Компанiї при коригуваннi iснуючих полiтик Товари-
ства у сферах якостi, енергетичного менеджменту, гiгiєни та безпеки працi та охо-
рони довкiлля та впровадженнi полiтики соцiальної вiдповiдальностi. 

2.2. Щоквартальне звiтування Компанiї про стан виконання рiшення, зазна-
ченого в п.2.1. 

51) 21.08.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про впровадження полiтик Товариства, цiлей i завдань у сферах якостi, енер-

гетичного менеджменту, соцiальної вiдповiдальностi, гiгiєни та безпеки працi та 
охорони довкiлля. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Взяти до вiдома полiтики Компанiї у сферах якостi, енергетичного менедж-

менту, соцiальної вiдповiдальностi, гiгiєни та безпеки працi та охорони довкiлля, 
затверджених рiшенням правлiння Компанiї вiд 21.08. 17, протокол №348 (далi – 
Полiтики Компанiї); 

2. Т.в.о. Президента Товариства або особi, яка виконує його обов’язки, забез-
печити: 

2.1. Врахування Полiтик Компанiї при коригуваннi iснуючих полiтик Товари-
ства у сферах якостi, енергетичного менеджменту, гiгiєни та безпеки працi та охо-
рони довкiлля та впровадженнi полiтики соцiальної вiдповiдальностi. 

2.2. Щоквартальне звiтування Компанiї про стан виконання рiшення, зазна-
ченого в п.2.1. 

52) 01.09.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про укладання Товариством правочину з Державним пiдприємством 

«Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «ЗОРЯ»-«МАШПРОЕКТ» 

(код ЄДРПОУ 31821381). 
ВИРІШИЛИ: 
1. Укласти Товариству правочин - договiр з Державним пiдприємством «Науково-

виробничий комплекс газотурбобудування «ЗОРЯ»-«МАШПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 
31821381) про закупiвлю газотурбiнних двигунiв на умовах, що додаються. 

2. Т.в.о. Президента Товариства або уповноваженiй ним особi пiдписати договiр з 
Державним пiдприємством «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування 
«ЗОРЯ»-«МАШПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 31821381) про закупiвлю газотурбiнних 
двигунiв за результатами переговорної процедури № ЦБД PROZORRO:  
UA-2017-08-04-0011151-b «Турбiни та мотори (Двигуни ДГ 90)» код ДК 021:  
2015 42110000-3 (Турбiни та мотори) на умовах, зазначених у пунктi 1 цього рiшення. 

53) 01.09.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про припинення дiяльностi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю  

«НАФТОГАЗРЕЄСТР». 
ВИРІШИЛИ: 
1. Припинити дiяльнiсть товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «НАФТО-

ГАЗРЕЄСТР», код ЄДРПОУ 36126470, шляхом його лiквiдацiї. 
2. Уповноважити Правлiння Товариства здiйснити всi необхiднi дiї на вжити 

заходи з метою виконання рiшення, зазначеного в пунктi 1. 
54) 01.09.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про доручення Нацiональнiй акцiонернiй компанiї «Нафтогаз України» виступи-

ти замовником з проведення оцiнки активiв (основнi засоби та капiтальнi iнвестицiї), 
що облiковуються на балансi ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та використовуються у 
дiяльностi з транспортування природного газу магiстральними трубопроводами. 

ВИРІШИЛИ: 
1. На пiдставi договору-доручення, за яким ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» компенсує всi 

витрати за проведення оцiнки активiв (основнi засоби та капiтальнi iнвестицiї), що 
облiковуються на балансi ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та використовуються у дiяльностi 
з транспортування природного газу магiстральними трубопроводами (далi – акти-
ви Товариства), загальна вартiсть яких не перевищуватиме 5 500 000 грн (п’ять 
мiльйонiв п’ятсот тисяч) грн, доручити Нацiональнiй акцiонернiй компанiї «Нафто-
газ України» виступити замовником з проведення оцiнки активiв Товариства. 

2. Т.в.о. Президента Товариства або уповноваженiй ним особi пiдписати з 
Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» договiр-доручення, 
зазначений у пунктi 1 цього рiшення. 

55) 05.09.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про внесення змiн до умов договору на експлуатацiю газорозподiльної систе-

ми та її об`єктiв. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Унести змiни до рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

01.11.16 №71 (далi – Рiшення), а саме: 
1.1. Пункт 2.15.1 умов договору на експлуатацiю газорозподiльної системи та 

її об`єктiв, затверджених пунктом 1 Рiшення, викласти у такiй редакцiї: 
«2.15.1. До затвердження Користувачу тарифу на послуги з розподiлу при-

родного газу на основi багаторiчного стимулюючого регулювання iз забезпечен-
ням дотримання регуляторної норми доходу на iнвестований капiтал Власника 
рiчна плата за експлуатацiю Майна становить 10% вiд балансової вартостi, за-
значеної у Додатку №1 до цього Договору. Користувач здiйснює плату за 
Експлуатацiю Майна щомiсяця рiвними частинами (виходячи з розмiру рiчної 
плати за експлуатацiю Майна) шляхом внесення грошових коштiв на рахунок 
Власника не пiзнiше 15 числа мiсяця, наступного за звiтним. 

Користувач починає здiйснювати Плату за Експлуатацiю Майна, передбачену 
цим пунктом Договору, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем затвердження 
НКРЕКП Користувачу тарифу на послуги з розподiлу природного газу, з урахуван-
ням зазначеної в абзацi першому цього пункту рiчної плати». 

1.2.Унести змiни до пункту 2 Рiшення шляхом його викладення в такiй 
редакцiї: 

2. Т.в.о. Президента Товариства або особi, яка виконує його обов’язки: 
2.1. уповноважити директора Фiлiї «ЦМГС» (Дiденко О.В.) на ведення 

переговорiв та укладення вiд iменi Товариства договорiв на експлуатацiю 
газорозподiльної системи та її об’єктiв, на затверджених в пунктi 1 цього рiшення 
умовах, на пiдставi вiдповiдної довiреностi, якою також йому надається право пiд 
час укладення з операторами газорозподiльних систем договорiв на експлуатацiю 
газорозподiльної системи та її об’єктiв вiдступати вiд умов, затверджених у пунктi 
1 цього рiшення, якщо змiни, що пропонуються операторами газорозподiльних 
систем, суттєво не впливають на їх змiст. 

2.2. забезпечити: 
- укладання договорiв на експлуатацiю газорозподiльної системи та її об’єктiв 

за результатами проведених переговорiв на умовах, затверджених у пунктi 1 цьо-
го рiшення; 

- приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть до пункту 1 
цього рiшення.» 

56) 18.09.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про продовження строку повноважень членiв Правлiння Товариства. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Продовжити повноваження членiв Правлiння Товариства Олексiєнка Сергiя 

Олександровича та Федорової Тетяни Володимирiвни на один рiк з дати прий-
няття цього рiшення. 

2. Унести вiдповiднi змiни до контракту № 6 вiд 21.03.17, укладеного з членом 
Правлiння Товариства Олексiєнком Сергiєм Олександровичем, та до контракту 
№ 7 вiд 23.06.17, укладеного з членом Правлiння Товариства Федоровою Тетя-
ною Володимирiвною, шляхом пiдписання вiдповiдних додаткових угод до зазна-
чених контрактiв на строк, визначений у пунктi 1 цього рiшення. 
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3. Уповноважити голову правлiння Компанiї Коболєва А.В. або особу, яка ви-
конує його обов’язки, пiдписати додатковi угоди до контрактiв, зазначених у пунктi 
2 цього рiшення. 

57) 18.09.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про затвердження Порядку внесення змiн та доповнень до Облiкової полiтики 

публiчного акцiонерного товариства «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафто-
газ України», її дочiрнiх пiдприємств та господарських товариств, акцiонером (за-
сновником, учасником) яких є Компанiя, як обов’язкового для Товариства. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити Порядок внесення змiн та доповнень до Облiкової полiтики 

публiчного акцiонерного товариства «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафто-
газ України», її дочiрнiх пiдприємств та господарських товариств, єдиним 
акцiонером (засновником, учасником) яких є Компанiя, затверджений рiшенням 
правлiння Компанiї вiд 14.09.2017 №380, як обов’язкового для Товариства. 

2. Т.в.о. Президента Товариства забезпечити приведення внутрiшнiх 
документiв Товариства вiдповiдно до пункту 1 цього рiшення. 

58) 29.09.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про створення Фiлiї «Оператор газотранспортної системи України» 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» та затвердження 
положення про неї.

ВИРІШИЛИ: 
1. Створити Фiлiю «Оператор газотранспортної системи України» ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ». 
2. Затвердити положення про Фiлiю «Оператор газотранспортної системи 

України» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ». 
3. Уповноважити Президента Товариства або особу, яка виконує його 

обов’язки, вжити необхiднi заходи щодо створення, реєстрацiї i подальшого 
функцiювання Фiлiї «Оператор газотранспортної системи України» ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ». 

59) 06.10.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про вчинення Товариством правочину iз закупiвлi природного газу для забез-

печення виробничо-технологiчних потреб, власних потреб та балансування на 
перiод вересень-жовтень 2017 року. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Вчинити правочин iз закупiвлi природного газу для забезпечення виробничо-

технологiчних потреб, власних потреб та балансування (предмет закупiвлi «Газове 
паливо (Природний газ для забезпечення виробничо-технологiчних потреб та влас-
них потреб, природний газ для забезпечення балансування)») на перiод вересень - 
жовтень 2017 року загальною вартiстю до 3 (трьох) мiльярдiв гривень (з ПДВ). 

2. Т.в.о. Президента Товариства або уповноваженiй ним особi пiдписати 
договiр про закупiвлю природного газу на умовах, зазначених у пунктi 1 цього 
рiшення. 

60) 09.10.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства з 09.10.2017 по 22.12.2017 провести спецiальну 

перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а саме внутрiшнiй ау-
дит бiзнес-процесу реалiзацiї стисненого газу в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВI «УКРТРАНСГАЗ» (в частинi облiку природного газу, який протран-
спортований для АГНКС, в/з ПСГ протягом 2016-2017 рр.). 

2. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства залучити до проведення перевiрки фахiвцiв 
Служби внутрiшнього аудиту Компанiї. 

61) 12.10.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про погодження пропозицiй Товариства щодо розрахунку тарифiв на послуги 

зберiгання (закачування, вiдбору) природного газу для Товариства. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Погодити пропозицiї Товариства щодо розрахунку тарифiв на послуги 

зберiгання (закачування, вiдбору) природного газу для Товариства, погодженi 
рiшенням правлiння Товариства вiд 11.10.17, протокол № 225. 

2. Президенту Товариства або особi, яка здiйснює його повноваження, звер-
нутись до Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, з пропозицiєю затвердити на 2018 - 2019 рр. 
(в рамках одного сезону зберiгання (закачування/вiдбору) природного газу в ПСГ) 
коефiцiєнти, якi враховують замовлення iндивiдуальних послуг строком на мiсяць 
та на добу наперед, на рiвнi 1,0. 

62) 17.10.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про дострокове припинення повноважень члена ревiзiйної комiсiї Товари-

ства, обрання члена ревiзiйної комiсiї Товариства та встановлення строку його 
повноважень. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Достроково припинити повноваження члена ревiзiйної комiсiї Товариства 

Шишкова О.В. з дати прийняття цього рiшення. 2. Обрати членом ревiзiйної 
комiсiї Товариства Чамату Євгена Олександровича з дня, наступного за днем 
прийняття цього рiшення. 

3. Встановити строк повноважень члена ревiзiйної комiсiї Товариства Чамати Є.О. 
3 (три) роки з дня, наступного за днем прийняття цього рiшення. 

4. Уповноважити Президента Товариства або особу, яка здiйснює його повно-
важення, пiдписати договiр з членом ревiзiйної комiсiї Товариства, вiдповiдно до 
умов цивiльно-правового договору, затвердженого Рiшенням Загальних Зборiв 
акцiонерiв Товариства вiд 25.05.17 №104. 

63) 19.10.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про затвердження Iнвестицiйної полiтики Групи Нафтогаз як обов’язкової для 

Товариства.
ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити Iнвестицiйну полiтику Групи Нафтогаз (далi - Iнвестицiйна 

полiтика), затверджену рiшенням правлiння Компанiї вiд 19.10.2017, протокол 
№ 433, як обов’язкову для Товариства та ввести в дiю з 1 сiчня 2018 року. 

2. Визнати Iнвестицiйну полiтику Групи Нафтогаз, що затверджена Рiшенням 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства №111 вiд 19.06.17, такою, що втратила 
чиннiсть. 

3. Президенту Товариства або особi, яка виконує його обов’язки, до 1 сiчня 
2018 року забезпечити органiзацiю процесу iнвестицiйного управлiння шляхом: 

- створення або призначення структурного пiдроздiлу, який буде виконувати 
функцiї iнвестицiйного пiдроздiлу Товариства, вiдповiдно до Iнвестицiйної полiтики; 

- розробки плану заходiв з iнтеграцiї процесу iнвестицiйного управлiння iз 
пов’язаними бiзнес-процесами Товариства; 

- створення Iнвестицiйного комiтету Товариства вiдповiдно до Iнвестицiйної 
полiтики. 

4. Президенту Товариства або особi, яка виконує його обов’язки, до 1 сiчня 
2018 року забезпечити розробку та затвердження таких документiв вiдповiдно до 
Iнвестицiйної полiтики: - Положення про Iнвестицiйний комiтет Товариства; - Ре-
гламент процесу iнвестицiйного управлiння Товариства; 

4. Президенту Товариства або особi, яка виконує його обов’язки, пiсля вве-
дення Iнвестицiйної полiтики в дiю дотримуватися Iнвестицiйної полiтики особис-
то та забезпечити її виконання працiвниками Товариства. 

64) 06.11.2017, позачергові 
Порядок денний: 
1.Про обрання члена Правлiння, Вiце-Президента Товариства. 
2.Про затвердження умов контракту з членом Правлiння, Вiце-Президентом 

Товариства. 
ВИРІШИЛИ: 
1.1. Обрати членом Правлiння, Вiце - Президентом Товариства Павла Юзефа 

Станчака (Pawe? J?zef Sta?czak) строком на 1 (один) рiк. 
2.1. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з членом Правлiння, 

Вiце-Президентом Товариства Павлом Юзефом Станчаком (додається). 
2.2. Уповноважити голову правлiння Компанiї Коболєва А.В. або особу, яка 

виконує його обов’язки, пiдписати контракт з членом Правлiння, Вiце-Президентом 
Товариства Павлом Юзефом Станчаком на умовах, зазначених у п.2.1. цього 
рiшення, пiсля отримання дозволу на застосування працi iноземця. 

65) 01.12.2017, позачергові 
Порядок денний: 
1. Про обрання члена Правлiння, Вiце-Президента Товариства. 
2. Про затвердження умов контракту з членом Правлiння, Вiце-Президентом 

Товариства. 
Загальнi Збори вирiшили: 
1.1. Обрати Хоменка Андрiя Iвановича членом Правлiння, Вiце-Президентом 

Товариства з питань закупiвель, матерiально-технiчного забезпечення та 
капiтального будiвництва строком на 1 (один) рiк. 

2.1. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з членом Правлiння, 
Вiце-Президентом Товариства з питань закупiвель, матерiально-технiчного за-
безпечення та капiтального будiвництва Хоменком Андрiєм Iвановичем. 

2.2. Уповноважити голову правлiння Компанiї Коболєва А.В. або особу, яка 
виконує його обов’язки, пiдписати контракт з членом Правлiння, Вiце-Президентом 
з питань закупiвель та матерiально-технiчного забезпечення Товариства Хомен-
ком Андрiєм Iвановичем на умовах, зазначених у п.2.1. цього рiшення. 

66) 11.12.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про затвердження (схвалення) змiн до Положення про конфлiктнi комiсiї 

Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України», дочiрнiх пiдприємств 
(компаний) та господарських товариств, акцiонером (засновником, учасником) 
яких вона є, як обов’язкових для Товариства. 

Загальнi Збори вирiшили: 
1) Затвердити (схвалити) змiни до Положення про конфлiктнi комiсiї 

Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України», дочiрнiх пiдприємств 
(компаний) та господарських товариств, акцiонером (засновником, учасником) 
яких вона є, затвердженi рiшенням правлiння Компанiї вiд 11.12.2017, протокол 
№519, як обов’язковi для Товариства.

2) Президенту або особi, яка виконує його обов’язки, забезпечити приведення 
внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть до пункту 1 цього рiшення. 

67) 14.12.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про вчинення Товариством значного правочину - Додаткової угоди №8 до До-

говору №1602000328 на транзит природного газу територiєю України вiд 
12.02.2016 

Загальнi Збори вирiшили: 
1. Товариству вчинити з Компанiєю значний правочин - додаткову угоду №8 до 

Договору №1602000328 на транзит природного газу територiєю України вiд 
12.02.2016 щодо продовження термiну надання послуг до 30.06.2018. 

2. Президенту Товариства (особi, яка виконує його обов’язки) або 
уповноваженiй ним особi пiдписати додаткову угоду, зазначену в пунктi 1 цього 
рiшення. 

68) 14.12.2017 
Порядок денний: 
Про скасування Рiшення акцiонера Товариства вiд 01.09.2017 №132 про до-

ручення Нацiональнiй акцiонернiй компанiї «Нафтогаз України» виступити замов-
ником з проведення оцiнки активiв (основнi засоби та капiтальнi iнвестицiї), що 
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облiковуються на балансi ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та використовуються у дiяльностi 
з транспортування природного газу магiстральними трубопроводами. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Скасувати Рiшення акцiонера Товариства вiд 01.09.2017 №132 про дору-

чення Нацiональнiй акцiонернiй компанiї «Нафтогаз України» виступити замов-
ником з проведення оцiнки активiв (основнi засоби та капiтальнi iнвестицiї), що 
облiковуються на балансi ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та використовуються у дiяльностi 
з транспортування природного газу магiстральними трубопроводами. 

2. Т.в.о. Президента Товариства або особi, яка виконує його обов’язки, забез-
печити виконання зазначеного в пунктi 1 рiшення. 

69) 15.12.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про вчинення Товариством правочинiв на закупiвлю природного газу для за-

безпечення виробничо-технологiчних потреб на перiод грудень 2017 року - чер-
вень 2018 року. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Вчинити правочини iз закупiвлi природного газу за результатами проведеної 

процедури вiдкритих торгiв на закупiвлю «Газове паливо (Природний газ для за-
безпечення виробничо-технологiчних потреб та власних потреб, природний газ 
для забезпечення балансування)» на загальний обсяг закупки газу, який буде ви-
значено у вiдповiдних договорах, але в сумарному обсязi до 1 910 000 тис.куб.м 
та вартiстю, яку буде визначено у вiдповiдних договорах, але не бiльше макси-
мальної очiкуваної вартостi (за всiма договорами) до 18 576 660 000,00 грн.  
(з ПДВ) на перiод грудень 2017 року - червень 2018 року. 

2. Президенту Товариства (особi, яка тимчасово здiйснює його обов’язки) або 
уповноваженiй ним особi пiдписати договори про закупiвлю природного газу на 
умовах, зазначених у пунктi 1 цього рiшення. 

70) 26.12.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про продовження строку повноважень члена Правлiння Товариства. 
Загальнi збори вирiшили: 
1. Продовжити повноваження члена Правлiння, Першого Вiце-Президента 

Товариства Химка Мирослава Петровича до моменту, з якого обраний Президент 
Товариства фактично приступить до виконання обов’язкiв, або обрання iншої 
особи, яка буде тимчасово здiйснювати повноваження Президента Товариства. 

2. Унести вiдповiднi змiни до контракту № 1 вiд 16.05.16, який укладений з 
членом Правлiння Товариства Химком Мирославом Петровичем, шляхом 
пiдписання вiдповiдної додаткової угоди до зазначеного контракту на строк, ви-
значений у пунктi 1 цього рiшення. 

3. Уповноважити голову правлiння Компанiї Коболєва А.В. або особу, яка ви-
конує його обов’язки, пiдписати додаткову угоду до контракту, зазначену у пунктi 
2 цього рiшення. 

71) 27.12.2017, позачергові 

Порядок денний: 
Про затвердження Порядку подання рiчної звiтностi за 2017 рiк для складан-

ня консолiдованої звiтностi публiчного акцiонерного товариства «Нацiональна 
акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», як обов’язкового для Товариства. 

Загальнi Збори вирiшили: 
1. Затвердити Порядок подання рiчної звiтностi за 2017 рiк для складання 

консолiдованої звiтностi публiчного акцiонерного товариства «Нацiональна 
акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», затверджений рiшенням правлiння 
Компанiї вiд 27.12.2017, протокол №552 (далi-Порядок), як обов’язковий для Товари-
ства. 2. Т.в.о. Президента Товариства забезпечити приведення внутрiшнiх документiв 
Товариства у вiдповiднiсть до Порядку, затвердженого пунктом 1 цього рiшення. 

72) 28.12.2017, позачергові 
Порядок денний: 
Про обрання аудитора Товариства, затвердження договору, що укладати-

меться з ним, та встановлення розмiру оплати його послуг. 
Загальнi збори вирiшили: 
1. Обрати аудитором фiнансової звiтностi Товариства за 2017-2018 роки пе-

реможця вiдкритих торгiв на закупiвлю послуг «Бухгалтерськi та аудиторськi по-
слуги (Аудит фiнансової звiтностi ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» за 2017-2018 роки)» - 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН 
СЕРВIСЕЗ КОМПАНI» (код ЄДРПОУ 25642478). 

2. Затвердити договiр, що укладатиметься з аудитором Товариства, зазначе-
ним у пунктi 1 цього рiшення. 

3. Установити розмiр оплати послуг аудитора Товариства, зазначеного у 
пунктi 1 цього рiшення, у розмiрi 2 052 000,00 грн (два мiльйони п’ятдесят двi 
тисячi грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ. 

73) 29.12.2017, позачергові 
Порядок денний: 
1. Про встановлення кiлькiсного складу Правлiння Товариства. 
2. Про обрання члена Правлiння Товариства. 
3. Про затвердження умов контракту з членом Правлiння Товариства. 
Загальнi збори вирiшили: 
1.1. Встановити, що кiлькiсний склад Правлiння Товариства становить 6 осiб.
2.1. Обрати Кана Хюнчана членом Правлiння Товариства строком на 1 (один) рiк. 
3.1. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з членом Правлiння То-

вариства Каном Хюнчаном. 
3.2. Уповноважити голову правлiння Компанiї Коболєва А.В. або особу, яка 

виконує його обов’язки, пiдписати контракт з членом Правлiння Товариства Ка-
ном Хюнчаном на умовах, зазначених у п. 3.1 цього рiшення. 

6. інформація про дивіденди: Рішення щодо нарахування та виплати диві-
дендів не приймалось. Емітент має від’ємне значення прибутку за 2016 та 2017 
роки.

т.в.о. Президента Пат «УкртранСГаЗ»  а.і. хоменко

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 "Укрпошта", 
код за ЄДРПОУ 21560045, м. Київ , район 
Шевченкiвський, 01001, вулиця Хрещатик, 
будинок 22,
тел.: 044 323 20 20

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

26.04.2018

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

https://ukrposhta.ua/pro-pidpriyemstvo/
zvitnist-emitenta/

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

Аудитором фінансової звітності товариства 
за 2017 рік обрано ТОВ АФ "Прайсвотерха-
усКуперс (Аудит)", ЄДРПОУ 21603903.

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

У звітному періоді чергові загальні збори 
акціонерів ПАТ «Укрпошта», не проводились 
оскільки були відсутні питання, обов’язкові 
до розгляду загальними зборами 
ПАТ «Укрпошта». 
Позачергові загальні збори акціонерів 
ПАТ «Укрпошта» були проведені:
1. 21.09.2017 року, на якому розглядалось 
питання про публiчне розмiщення облiгацiй 
публiчного акцiонерного товариства 
"Укрпошта". Особи, що подавали пропозицiї 
до перелiку питань до порядку денного – ви-
конавчий орган ПАТ "Укрпошта". 
2. 20.12.2017 року, на якому розглядалось 
питання про викуп розмiщених публiчним 
акцiонерним товариством "Укрпошта"

облiгацiй серiї А, В, С. Особи, що подавали 
пропозицiї до перелiку питань до порядку 
денного – виконавчий орган ПАТ "Укрпошта".

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 7826845 5898631
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3163663 3160759
Довгострокові фінансові інвестиції 12399 5497
Запаси 235736 138093
Сумарна дебіторська заборгованість 1025974 808974 
Грошові кошти та їх еквіваленти 2982647 1559413
Власний капітал 2673631 2876448
Статутний капітал 6518597 328778
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-3844966 2547670

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 237058 260783
Поточні зобов'язання і забезпечення 4916156 2761400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-43 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

4696958 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

ПУблIЧне акцIонерне товариСтво “УкрПоШта”



№81, 27 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

523

текСт Змін До ПроСПектУ еміСії інвеСтиційних СертиФікатів
віДкритоГо СПеціаліЗованоГо ПайовоГо 
інвеСтиційноГо ФонДУ «Універ.Уа/тараС 

ШевЧенко: ФонД ЗаощаДЖень»
1. Пункт 1.5. відомості про посадових осіб викласти в наступній 

редакції:
«1.5. відомості про посадових осіб:

Посада Прізвище, ім’я, по батькові 

Пряме та/або опосеред-
коване володіння 

часткою в статутному 
капіталі компанії 

(відсотки щодо кожного)
Директор Грицько Михайло Михайлович 0 %
Головний 
бухгалтер

Хохлова Катерина Юріївна 0 %

Голова 
ревізійної 
комісії

Шевців Юрій Антонович (пряме володіння 92 %)

Внутрішній 
аудитор

Геревич Гелена Олександрів-
на 

0 %

Інші посадові особи не обиралися

2. Пункт 8. відомості про зберігача викласти в наступній редакції: 
« 8. відомості про зберігача. 
Повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІ-

ВЕРСАЛ БАНК»;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21133352;
Місцезнаходження – 04114, м. Київ, вул. Автозаводська 54-19;
Строк дії Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної 

установи – з 12.10.2013 р. необмежений;
Строк дії Ліцензії на здійснення діяльності із зберігання активів інститу-

тів спільного інвестування – з 12.10.2013 р. необмежений».
3. Пункт 9. відомості про аудиторську фірму викласти в наступній 

редакції:
« 9. відомості про аудиторську фірму.
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ «РІАЛ АУДИТ»;
Код за ЄДРПОУ: 38013592;
Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, будинок 23, 

кімн. 310;
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

видане рішенням Аудиторської палати України, строк дії свідоцтва: 
23.02.2012 р. – 22.12.2021 р.;

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів, строк дії свідоцтва: 22.06.2016 р. – 22.12.2021 р.».

4. Пункт 10. відомості про торговця цінними паперами викласти в 
наступній редакції:

« 10. відомості про торговця цінними паперами.
Повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ»;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33592899;
Місцезнаходження – 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102;
Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондово-

му ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: Брокерської діяльнос-
ті – з з 21.04.2016 р. необмежений;

Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: Андеррайтингу – з 
21.04.2016 р. необмежений».

текСт Змін До ПроСПектУ еміСії інвеСтиційних СертиФікатів 
ПайовоГо інвеСтиційноГо ФонДУ 

«Універ.Уа/СкIФ: ФонД Золота» 
неДиверСиФікованоГо виДУ ЗакритоГо тиПУ

1. Пункт 1.5. відомості про посадових осіб викласти в наступній 
редакції:

«1.5. відомості про посадових осіб:

Посада Прізвище, ім’я, по батькові 

Пряме та/або опосеред-
коване володіння 

часткою в статутному 
капіталі компанії 

(відсотки щодо кожного)
Директор Грицько Михайло Михайлович 0 %
Головний 
бухгалтер

Хохлова Катерина Юріївна 0 %

Голова 
ревізійної 
комісії

Шевців Юрій Антонович (пряме володіння 92 %)

Внутрішній 
аудитор

Геревич Гелена Олександрів-
на 

0 %

Інші посадові особи не обиралися

2. Пункт 8. відомості про зберігача викласти в наступній редакції: 
« 8. відомості про зберігача. 
Повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІ-

ВЕРСАЛ БАНК»;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21133352;
Місцезнаходження – 04114, м. Київ, вул. Автозаводська 54-19;
Строк дії Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної 

установи – з 12.10.2013 р. необмежений;
Строк дії Ліцензії на здійснення діяльності із зберігання активів інститу-

тів спільного інвестування – з 12.10.2013 р. необмежений».
3. Пункт 9. відомості про аудиторську фірму викласти в наступній 

редакції:
« 9. відомості про аудиторську фірму.
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ «РІАЛ АУДИТ»;
Код за ЄДРПОУ: 38013592;
Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, будинок 23, 

кімн. 310;
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

видане рішенням Аудиторської палати України, строк дії свідоцтва: 
23.02.2012 р. – 22.12.2021 р.;

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів, строк дії свідоцтва: 22.06.2016 р. – 22.12.2021 р.».

4. Пункт 10. відомості про торговця цінними паперами викласти в 
наступній редакції:

« 10. відомості про торговця цінними паперами.
Повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ»;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33592899;
Місцезнаходження – 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102;
Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондово-

му ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: Брокерської діяльнос-
ті – з з 21.04.2016 р. необмежений;

Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: Андеррайтингу – з 
21.04.2016 р. необмежений».

ріЧна інФормація
емітента цінних паперів 

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

вIДкрите 
акцIонерне товари-
Ство "тетIївСька 
ПереСУвна 
механIЗована коло-
на №300", 01354102, 
вул. Цвiткова, 46, м.Тетiїв, 
Тетiївський, Київська область, 
09800, Україна, (04560) 5-15-86

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

26.04.2018 р.

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

http://01354102.smida.gov.ua/

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

Приватне підприємство 
"ІНФОРМАУДИТ", 31058616

5. Інформація про загальні збори: Перелік питань, що розглядалися на 
загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря зборів 
та затвердження регламенту проведення зборів. 2. Про обрання голови 
Правління Товариства. 3. Про обрання членів Ревізійної комісії Товари-
ства. 4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Особи, що 
подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не подавались. 
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
Наглядова рада. Результати розгляду питань порядку денного: Обрано 
лічильну комісію, голову, секретаря зборів; затверджено регламент 
проведення зборів; обрано голову Правління Товариства, Ревізійну 
комісію Товариства, членів Наглядової ради Товариства.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний перiоди 
не нараховувались та не сплачувались.
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текСт Змін До ПроСПектУ еміСії інвеСтиційних СертиФікатів 
віДкритоГо СПеціаліЗованоГо ПайовоГо 

інвеСтиційноГо ФонДУ акцій 
«Універ.Уа/яроСлав мУДрий: ФонД акцій»

1. Пункт 1.5. відомості про посадових осіб викласти в наступній 
редакції:

«1.5. Відомості про посадових осіб:

Посада Прізвище, ім’я, по батькові 

Пряме та/або опосеред-
коване володіння 

часткою в статутному 
капіталі компанії 

(відсотки щодо кожного)
Директор Грицько Михайло Михайлович 0 %
Головний бух-
галтер

Хохлова Катерина Юріївна 0 %

Голова 
ревізійної 
комісії

Шевців Юрій Антонович (пряме володіння 92 %)

Внутрішній 
аудитор

Геревич Гелена Олександрівна 0 %

Інші посадові особи не обиралися

2. Пункт 7. відомості про зберігача викласти в наступній редакції: 
« 7. відомості про зберігача. 
Повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІ-

ВЕРСАЛ БАНК»;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21133352;
Місцезнаходження – 04114, м. Київ, вул. Автозаводська 54-19;
Строк дії Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної 

установи – з 12.10.2013 р. необмежений;
Строк дії Ліцензії на здійснення діяльності із зберігання активів інститу-

тів спільного інвестування – з 12.10.2013 р. необмежений».
3. Пункт 8. відомості про аудиторську фірму викласти в наступній 

редакції:
« 8. відомості про аудиторську фірму.
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ «РІАЛ АУДИТ»;
Код за ЄДРПОУ: 38013592;
Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, будинок 23, 

кімн. 310;
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

видане рішенням Аудиторської палати України, строк дії свідоцтва: 
23.02.2012 р. – 22.12.2021 р.;

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів, строк дії свідоцтва: 22.06.2016 р. – 22.12.2021 р.»

4. Пункт 9. відомості про торговця цінними паперами викласти в 
наступній редакції:

« 9. відомості про торговця цінними паперами.
Повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ»;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33592899;
Місцезнаходження – 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102;
Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондово-

му ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: Брокерської діяльнос-
ті – з з 21.04.2016 р. необмежений;

Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: Андеррайтингу – з 
21.04.2016 р. необмежений».

текСт Змін До ПроСПектУ еміСії інвеСтиційних СертиФікатів 
СПеціаліЗованоГо ПайовоГо інвеСтиційноГо 

ФонДУ інтервальноГо тиПУ «Універ.Уа/отаман: 
ФонД ПерСПективних акцій»

1. Пункт 1.5. відомості про посадових осіб викласти в наступній 
редакції:

«1.5. відомості про посадових осіб:

Посада Прізвище, ім’я, по батькові 

Пряме та/або опосеред-
коване володіння 

часткою в статутному 
капіталі компанії 

(відсотки щодо кожного)
Директор Грицько Михайло Михайлович 0 %
Головний 
бухгалтер

Хохлова Катерина Юріївна 0 %

Голова 
ревізійної 
комісії

Шевців Юрій Антонович пряме володіння (92 %)

Внутрішній 
аудитор

Геревич Гелена Олександрівна 0 %

Інші посадові особи не обиралися

2. Пункт 8. відомості про зберігача викласти в наступній редакції: 
« 8. відомості про зберігача. 
Повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІ-

ВЕРСАЛ БАНК»;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21133352;
Місцезнаходження – 04114, м. Київ, вул. Автозаводська 54-19;
Строк дії Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної 

установи – з 12.10.2013 р. необмежений;
Строк дії Ліцензії на здійснення діяльності із зберігання активів інститу-

тів спільного інвестування – з 12.10.2013 р. необмежений».
3. Пункт 9. відомості про аудиторську фірму викласти в наступній 

редакції:
« 9. відомості про аудиторську фірму.
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ «РІАЛ АУДИТ»;
Код за ЄДРПОУ: 38013592;
Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, будинок 23, 

кімн. 310;
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

видане рішенням Аудиторської палати України, строк дії свідоцтва: 
23.02.2012 р. – 22.12.2021 р.;

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів, строк дії свідоцтва: 22.06.2016 р. – 22.12.2021 р.».

4. Пункт 10. відомості про торговця цінними паперами викласти в 
наступній редакції:

« 10. відомості про торговця цінними паперами.
Повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ»;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33592899;
Місцезнаходження – 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102;
Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондово-

му ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: Брокерської діяльнос-
ті – з з 21.04.2016 р. необмежений;

Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: Андеррайтингу – з 
21.04.2016 р. необмежений».

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 товари-
Ство "центральний ГIрниЧо-
ЗбаГаЧУвальний комбIнат", 
00190977Дніпропетровська, Жовтневий, 50066, 
м.Кривий Рiг, - (056) 4105301,

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://cgok.metinvestholding.com/ua/about/info

ріЧна інФормація 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

Приватне акціонерне 
товариСтво 
"ріелекСПерт", 01553327, 
БУЗКОВА, 2, ЛЬВIВ, Львiвська область, 
79035, Україна, 032 270-14-46

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

26.04.2018

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

www.lvivbakaliya.pat.ua
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текСт Змін До ПроСПектУ еміСії інвеСтиційних СертиФікатів 
віДкритоГо ДиверСиФікованоГо ПайовоГо 

інвеСтиційноГо ФонДУ «Універ.Уа/волоДимир 
великий: ФонД ЗбаланСований»

1. Пункт 1.5. відомості про посадових осіб викласти в наступній 
редакції:

«1.5. Відомості про посадових осіб:

Посада Прізвище, ім’я, по батькові 

Пряме та/або опосеред-
коване володіння 

часткою в статутному 
капіталі компанії 

(відсотки щодо кожного)
Директор Грицько Михайло Михайлович 0 %
Головний 
бухгалтер

Хохлова Катерина Юріївна 0 %

Голова 
ревізійної 
комісії

Шевців Юрій Антонович пряме володіння (92 %)

Внутрішній 
аудитор

Геревич Гелена Олександрівна 0 %

Інші посадові особи не обиралися

2. Пункт 8. відомості про зберігача викласти в наступній редакції: 
« 8. відомості про зберігача. 
Повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІ-

ВЕРСАЛ БАНК»;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21133352;
Місцезнаходження – 04114, м. Київ, вул. Автозаводська 54-19;
Строк дії Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної 

установи – з 12.10.2013 р. необмежений;
Строк дії Ліцензії на здійснення діяльності із зберігання активів інститу-

тів спільного інвестування – з 12.10.2013 р. необмежений».
3. Пункт 9. відомості про аудиторську фірму викласти в наступній 

редакції:
« 9. відомості про аудиторську фірму.
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ «РІАЛ АУДИТ»;
Код за ЄДРПОУ: 38013592;
Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, будинок 23, 

кімн. 310;
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

видане рішенням Аудиторської палати України, строк дії свідоцтва: 
23.02.2012 р. – 22.12.2021 р.;

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів, строк дії свідоцтва: 22.06.2016 р. – 22.12.2021 р.».

4. Пункт 10. відомості про торговця цінними паперами викласти в 
наступній редакції:

« 10. відомості про торговця цінними паперами.
Повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ»;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33592899;
Місцезнаходження – 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102;
Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондово-

му ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: Брокерської діяльнос-
ті – з 21.04.2016 р. необмежений;

Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: Андеррайтингу – з 
21.04.2016 р. необмежений».

текСт Змін До ПроСПектУ еміСії інвеСтиційних СертиФікатів 
віДкритоГо СПеціаліЗованоГо ПайовоГо 

інвеСтиційноГо ФонДУ «Універ.Уа/михайло 
ГрУШевСький: ФонД ДерЖавних ПаПерів»
1. Пункт 1.5. відомості про посадових осіб викласти в наступній 

редакції:
«1.5. Відомості про посадових осіб:
Посада Прізвище, ім’я, по батькові Пряме та/або опосеред-

коване володіння 
часткою в статутному 

капіталі компанії 
(відсотки щодо кожного)

Директор Грицько Михайло Михайлович 0 %
Головний 
бухгалтер

Хохлова Катерина Юріївна 0 %

Голова 
ревізійної 
комісії

Шевців Юрій Антонович пряме володіння (92 %)

Внутрішній 
аудитор

Геревич Гелена Олександрівна 0 %

Інші посадові особи не обиралися

2. Пункт 6. відомості про зберігача викласти в наступній редакції: 
« 6. відомості про зберігача. 
Повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІ-

ВЕРСАЛ БАНК»;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21133352;
Місцезнаходження – 04114, м. Київ, вул. Автозаводська 54-19;
Строк дії Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної 

установи – з 12.10.2013 р. необмежений;
Строк дії Ліцензії на здійснення діяльності із зберігання активів інститу-

тів спільного інвестування – з 12.10.2013 р. необмежений».
3. Пункт 7. відомості про аудиторську фірму викласти в наступній 

редакції:
« 7. відомості про аудиторську фірму.
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ «РІАЛ АУДИТ»;
Код за ЄДРПОУ: 38013592;
Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, будинок 23, 

кімн. 310;
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

видане рішенням Аудиторської палати України, строк дії свідоцтва: 
23.02.2012 р. – 22.12.2021 р.;

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів, строк дії свідоцтва: 22.06.2016 р. – 22.12.2021 р.».

4. Пункт 8. відомості про торговця цінними паперами викласти в 
наступній редакції:

« 8. відомості про торговця цінними паперами.
Повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ»;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33592899;
Місцезнаходження – 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102;
Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондово-

му ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: Брокерської діяльнос-
ті – з з 21.04.2016 р. необмежений;

Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: Андеррайтингу – з 
21.04.2016 р. необмежений».

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Дніпровська хвиля», 02798976, провулок Рибацький, 22, с. Келеберда, 
Кременчуцький район, Полтавська обл., 39754, 

(050) 6412192

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: pratdnkhvulya.prat.ua

Директор  Собакар а.м. 

Приватне акціонерне товариСтво 
«ДніПровСька хвиля»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ПрАТ «ЗІЗ» за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 
23289055), 69002, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Соборний буд. 92, 

тел. (061) 214-81-24.
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: ziz.pp.ua

Приватне акціонерне товариСтво 
«ЗаПоріЗький інСтрУментальний ЗавоД»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №81, 27 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

526

ПрАТ «КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ» повідомляє про скликання поза-
чергових загальних зборів акціонерів 30 травня 2018 року за адресою: 
м. київ,вул. Петра Сагайдачного, 25Г.

Реєстрація акціонерів з 13.00 до 13.50. Початок зборів о 14.00.
При собі мати: – паспорт або інший документ, що засвідчує особу; - до-

віреність на право участі у зборах (для представників акціонерів).
Довідки за телефонами: (044) 425-12-07.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах 
24 травня 2018 р.

Порядок денний:
1.Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних збо-

рів.
2.Звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ» за 2017 рік.
3.Звіт ревізора та затвердження висновків про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4.Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5.Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 

2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
7.Про обрання членів Наглядової Ради Товариства. 
З документами з питань порядку денного Зборів акціонери можуть 

ознайомитись в адміністрації ПрАТ «КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ» за 

адресою м. Київ, вул.Сагайдачного, 25Г, від дати надіслання повідомлен-
ня до дати проведення загальних зборів - у робочі дні з 9-00 год. до  
17-00 год., а в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення. 
Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Алієв Мааріф 
Джафарович (тел.: (044) 425-12-07).

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

Найменування показника Період
Звітний 

(тис. грн.)
Попередній 
(тис. грн.)

Усього активів 4047,0 4159,9
Основні засоби(за залишковою вартістю) 133,4 146,5
Довгострокові фінансові інвестиції 4,9 4,9
Виробничі запаси 742,4 742,4
Сумарна дебіторська заборгованість 2370,1 2298,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 11,9 183,2
Власний капітал -664,2 -719,0
Статутний капітал 190,4 190,4
Нерозподілений прибуток(непокритий 
збиток)

-854,6 -909,4

Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення

- -

Поточні зобов’язання і забезпечення 4711,2 4878,9
Чистий прибуток (збиток) 54,8 -32,0

Прат «київбУДДеталькомПлект» 

Приватне акціонерне товариСтво 
«обУхівСький райаГротехСервіС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС"

2. Організаційно-правова 
форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 08700, м. Обухів, вул. Трипільська, б.35
4. Код за ЄДРПОУ 00904575
5. Міжміський код та 
телефон, факс

(04572) 5-12-73, 5-12-73

6. Електронна поштова 
адреса

tsimbalenko@goldmandarin.com.ua

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

іі. текст повідомлення
Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 25/04/2018 

від 25.04.2018 р.) у зв'язку зі зміною колегіального виконавчого органу (Прав-
ління) на одноосібний (Директор) припинено повноваження:

- Голови правління Ворони Олександра Івановича (паспорт СО № 183062, 
виданий 24.06.1999 р. Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві). Посадова 
особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. На посадi перебував з 01.04.2008р.

- Члена правління Ткаченка Андрія Вікторовича (паспорт СК № 315696, 
виданий 01.10.1993 р., Броварським МВ ГУ МВС України в Київській обл.). 
Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 01.04.2008р.

- Члена правління Лисенко Галини Іванівни (паспорт СМ № 283146, ви-
даний 28.09.2000 р., Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській обл.). Роз-
мір пакета акцій, яким володіє особа в статутному капіталі Товариства - 
0,03679 %. На посадi перебувала з 15.06.2001р. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол 
№ 25/04/2018 від 25.04.2018 р.) у зв'язку зі зміною колегіального виконав-
чого органу (Правління) на одноосібний (Директор) обрано директором То-
вариства строком на 5 років Ворону Олександра Івановича (паспорт СО 
№ 183062, виданий 24.06.1999 р. Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Киє-
ві). Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Інші посади, які обіймала ця осо-
ба протягом останніх п'яти років: Голова правління ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ 
РАЙАГРОТЕХСЕРВІС».

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

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

2. Директор _________ О.І. Ворона
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018

Повідомлення
про включення додаткових питань 

до порядку денного чергових загальних зборів акціонерного 
товариства

У відповідності до ч.1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» повідомляємо про скликання річних (чергових) загальних зборів акці-
онерів Публічного акціонерного товариства «КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ» 
(місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 9) (далі – Товари-
ство).

03.04.2018 ПАТ «КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ» отримало від Вознюк Оль-
ги Леонідівни (володіє 19 675 825 штук бездокументарних, простих, імен-
них акцій, що складає 70,270803% від зареєстрованого статутного капіталу 
ПАТ «Київопорядкомплект») Пропозицію до проекту порядку денного за-
гальних зборів акціонерів ПАТ «Київопорядкомплект» призначених на 
30.04.18.

Відповідно до ч.5 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», 
пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту 
порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради 
про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а про-
позиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона по-
дана з дотриманням вимог цієї статті. 

Тому, повідомляємо про внесення змін до порядку денного річних (чер-
гових) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства 

«КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ».
ПоряДок Денний:

1. Обрання членів лічильної комісії. 
2. Зміна типу Товариства.
3. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік. 

Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік. 

Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Встановлення кількісного складу та обрання персонального складу 

Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради.

10. Затвердження статуту Товариства в новій редакції.
11. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 

2017 рік.
12. Затвердження Положення про Загальні збори; Положення про На-

глядову раду; Положення про Правління; Положення про Ревізійну комі-
сію.

ПУбліЧне акціонерне товариСтво «київоПоряДкомПлект»
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річна інформація емітента цінних паперів (для опублікування в 
офіційному друкованому виданні) за 2017 р.

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

товариСтво З 
обмеЖеноЮ 
вIДПовIДальнIСтЮ 
"веон ПлЮС", 34619544,
04070, м. Київ, вул. Братська, 
17-19, 044 393-13-73

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

26.04.2018

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

http://34619544.smida.gov.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА 
КОМПАНIЯ" Ю ЕЙЧ УАЙ ПРОСТIР 
ЛТД", 32593975 

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

Емітент не є акціонерним 
товариством

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства за 2017 р. (тис. грн)

найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 479287 489982
Основні засоби (за залишковою вартістю) 421136 450154
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1448 1626
Сумарна дебіторська заборгованість 20296 15535
Грошові кошти та їх еквіваленти 34968 21374
Статутний капітал 24030 24030
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -295616 -231829
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 536102 502204
Поточні зобов'язання і забезпечення 22934 3740
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

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

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від статутного 
капіталу

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

0 0

Генеральний директор тов «веон ПлЮС»  Жила в.о.

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
ріЧна інФормація 

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

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

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

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

Приватне акцIонерне 
товариСтво "Проектний та 
наУково-ДоСлIДний 
IнСтитУт "харкIвСький 
ПромбУДнДIПроект", 33412963, 
61022 харкiвська область д/н м. харкiв 
майдан Свободи, буд. 8, (057) 751-95-19

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

26.04.2018

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

http://xcc.kharkov.ua/promstrojniiproekt/

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
ріЧна інФормація 

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

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

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

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

Приватне акцIонерне това-
риСтво СПецIалIЗоване 
бУДIвельно-монтаЖне 
УПравлIння "тУнельбУД", 
01264669, 61003 харкiвська область д/н 
м. харкiв вулиця короленка, будинок 4, 
057 731-51-32

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

26.04.2018

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

01264669.1ua.info

ріЧна інФормація 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, атакожприватних (закритих) акціонернихтовариств, 

якінездійснювалипублічне (відкрите) розміщенняціннихпаперів, 
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 това-
риСтво "лЮботинСький 
хлIбоЗавоД", 00381976, 62433, харкiв-
ська область, харкiвський район, м. любо-
тин, вул. Деповська, буд.127, (057) 76-808-76

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

26.04.2018

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

www.lhz.nr-avers.com.ua

ріЧна інФормація 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

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

Приватне акцIонерне 
товариСтво 
"Страхова комПанIя 
"каПIтал-СтрахУвання", 
34807946, вул. Ярославiв вал, 
будинок 21-Л, м.Київ, Шевченкiвський, 
01054, Україна, 044 234-02-84

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

26.04.2018 р.

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

www. ks.kiev.ua
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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 

"Харкiвський завод штампiв та 
пресформ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00223272

3. Місцезнаходження емітента 61017 мiсто Харкiв 
вул. Пащенкiвська, б. 11

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057) 76-808-76 (057) 76-016-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

xzchp@ft.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.shtampy.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про прийняття рiшення 
про надання згоди на вчинення 
правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть

Загальними зборами ПрАТ «ХЗШП», що вiдбулись 25.04.2018 р. (Про-
токол №1/18 вiд 25.04.2018 р.) було прийнято рiшення про надання згоди 
на вчинення правочину iз заiнтересованiстю.

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 31687,27 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 15937,00 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках): 198,8283%.

Iстотнi умови правочину, а саме: Предметом правочину є укладення з 
ТОВ «Варiант-Тех» договору купiвлi-продажу основних засобiв.

Згiдно ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» особою, 
заiнтересованою у вчиненнi акцiонерним товариством правочину є дирек-
тор ПрАТ «ХЗШП» Тур'янський Олександр Миколайович. Ознака 
заiнтересованостi: Тур'янський Олександр Миколайович є членом виконав-
чого органу юридичної особи, яка є стороною правочину.

Iншi iстотнi умови правочину - немає. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 659727 шт. Кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 599273 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення: 
«за» - 599273 шт., «проти» - 0 шт.

Директор ____________ Тур'янський Олександр Миколайович

Приватне акцIонерне товариСтво 
“харкIвСький ЗавоД ШтамПIв та ПреСФорм”

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

1.Загальні відомості:Повне найменування емітента: Приватне 
акцIонерне товариСтво «трУбний ЗавоД «трУ-
боСталь»; Код за ЄДРПОУ: 13548581;  Місцезнаходження: 11500, 
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд.65;  Міжміський 
код, телефон та факс емітента: 04142 3-22-22; 04142 3-04-37; Електронна 
поштова адреса емітента: trubostal@emzvit.com.ua;  Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: www.trubostal.net;  Вид особливої: Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення:Повноваження Голови наглядової ради та члена 
наглядової ради-представника акцiонера Вовка Геннадiя Миколайовича (не 
надав згоди на розкриття паспортних даних) припинено 25.04.2018 р. за 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства в зв»язку iз необхiднiстю 
переобрання наглядової ради товариства. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, про-
тягом якого особа перебувала на посадi - з 28.04.2016 р по 25.04.2018 р 
включно. Рiшення прийнято 25.04.2018 р загальними зборами акцiонерiв 
товариства ( протокол № 25/04-1 вiд 25.04.2018 р). Голова наглядової ради 
буде обраний на засiданнi наглядової ради товариства, яке вiдбудеться 
26.04.2018 р Повноваження Члена наглядової ради та секретаря Наглядо-
вої ради-представника акцiонера Ткачова Юрiя Вiталiйовича (не дав згоди 
на розкриття паспортних даних) припинено 25.04.2018 р. за рiшенням за-
гальних зборiв акцiонерiв товариства в зв'язку iз необхiднiстю переобрання 
Наглядової ради товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi - з 28.04.2016 р по 25.04.2018 р включно. 
Рiшення прийнято 25.04.2018 року загальними зборами акцiонерiв товари-
ства ( протокол № 25/04-1 вiд 25.04.2018 р.). Секретар наглядової ради буде 
обраний на засiданнi наглядової ради товариства, яке вiдбудеться 
26.04.2018 р Повноваження Члена наглядової ради-представника акцiонера 
Чернишова Андрiя Євгеновича (не дав згоди на розкриття паспортних да-
них) припинено 25.04.2018 р. за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв това-
риства в зв»язку iз необхiднiстю переобрання наглядової ради товариства.
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi 
- з 28.04.2016 р по 25.04.2018 р включно. Рiшення прийнято 25.04.2018 року 
загальними зборами акцiонерiв товариства ( протокол № 25/04-1 вiд 
25.04.2018 р.). Повноваження Члена наглядової ради-представника 
акцiонера Коломiйця Володимира Анатолiйовича (не дав згоди на розкриття 
паспортних даних) припинено 25.04.2018 р. за рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв товариства в зв»язку iз необхiднiстю переобрання наглядової 
ради товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебу-
вала на посадi - з 28.04.2016 р по 25.04.2018 р включно. Рiшення прийнято 
25.04.2018 року загальними зборами акцiонерiв товариства ( протокол 
№ 25/04-1 вiд 25.04.2018 р.) Член наглядової ради-представник акцiонера 
Вовк Геннадiй Миколайович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) 
обраний 25.04.2018 р. за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства 
в зв'язку iз необхiднiстю обрання Наглядової ради Товариства . Акцiями То-

вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, на який обрано особу - з 26.04.2018 р по 25.04.2021 р 
включно, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник 
вiддiлу продажу, Голова Наглядової ради. Рiшення прийнято 25.04.2018 
року загальними зборами акцiонерiв товариства ( протокол № 25/04-1 вiд 
25.04.2018 р.). Посадова особа не є акцiонером, є представником акцiонера 
ТОВ «ДIВАТА ГРУП» Код за ЄДРПОУ: 36097419, яке володiє 102265 про-
стими iменними акцiями ПрАТ «ТЗ «Трубосталь» (що складає 12.596 % ста-
тутного капiталу Емiтента), не є незалежним директором. Член наглядової 
ради-представник акцiонера Ткачов Юрiй Вiталiйович (не дав згоди на роз-
криття паспортних даних) обраний 25.04.2018 р.за рiшенням загальних 
зборiв акцiрнерiв товариства в зв'язку iз необхiднiстю обрання Наглядової 
ради Товариства . Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - з 
26.04.2018 р по 25.04.2021 р включно, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - генеральний директор, начальник управлiння правового 
забезпечення, директор. Рiшення прийнято 25.04.2018 року загальними 
зборами акцiонерiв товариства ( протокол № 25/04-1 вiд 25.04.2018 р.). По-
садова особа не є акцiонером, є представником акцiонера ТОВ «МIДЛАНД 
КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» Код за ЄДРПОУ: 33104302, яке володiє 103 367 
простими iменними акцiями ПрАТ «ТЗ «Трубосталь» (що складає 
12,731980 % статутного капiталу Емiтента ,не є незалежним директором 
Член наглядової ради-представник акцiонера Коломiєць Володимир 
Анатолiйович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) обраний 
25.04.2018 р. за рiшенням загальни зборiв акцiонерiв товариства в зв'язку iз 
необхiднiстю обрання Наглядової ради Товариства . Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який обрано особу - з 26.04.2018 р по 25.04.2021 р включно, iншi 
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор зi збуту, член 
Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Рiшення прийнято 25.04.2018 
року загальними зборами акцiонерiв товариства ( протокол № 25/04-1 вiд 
25.04.2018 р.). Посадова особа не є акцiонером, є представником акцiонера 
ТОВ «ДIВАТА ГРУП» Код за ЄДРПОУ: 36097419, яке володiє 102265 про-
стими iменними акцiями ПрАТ «ТЗ «Трубосталь» (що складає 12.596 % ста-
тутного капiталу Емiтента), не є незалежним директором. Член наглядової 
ради-представник акцiонера Бугай Наталiя Федорiвна (не дала згоди на роз-
криття паспортних даних) обрана 25.04.2018 р.за рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв товариства в зв'язку iз необхiднiстю обрання Наглядової ради 
Товариства . Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - з 
26.04.2018 р по 25.04.2021 р включно, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - головний бухгалтер, начальник управлiння консалтингу та 
внутрiшнього контролю фiнансово економiчного департаменту, начальник 
вiддiлу супроводження облiку у замовникiв. Рiшення прийнято 25.04.2018 
року загальними зборами акцiонерiв товариства ( протокол № 25/04-1 вiд 
25.04.2018 р.). Посадова особа не є акцiонером, є представником акцiонера 
ТОВ «МIДЛАНД КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» Код за ЄДРПОУ: 33104302, яке 
володiє 103 367 простими iменними акцiями ПрАТ «ТЗ «Трубосталь» (що 
складає 12,731980 %, не є незалежним директором.

3. Підпис: Генеральний директор Спариняк Володимир Миколайович, 
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-
знає, що він несе відповідальність згідно з законодавством. 25.04.2018 р
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емітента 
1. Повне найменування 
емітента 

Приватне акцIонерне 
товариСтво 
"харкIвСький ЗавоД 
ШтамПIв та 
ПреСФорм"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

00223272

3. Місцезнаходження емітента 61017 мiсто Харкiв вул. Пащенкiвська, 
б. 11

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(057) 76-808-76 (057) 76-016-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

xzchp@ft.net.ua

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

www.shtampy.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
виплату дивідендів

ПрАТ «Харкiвський завод штампiв та пресформ» (код ЄДРПОУ 
00223272) повiдомляє, що черговими загальними зборами акцiонерiв, якi 
вiдбулись 25.04.2018 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв 
акцiонерам за результатами роботи пiдприємства у 2017 роцi. Наглядовою 
радою ПрАТ «ХЗШП» (Протокол № 5/18 вiд 25.04.2018р.) було визначено 
01.06.2018 року датою складання перелiку осiб, якi мають право на отри-
мання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi, дорiвнює 
50000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв: з 
01.06.2018 р. по 30.09.2018 р. Спосiб виплати дивiдендiв є їх виплата без-
посередньо акцiонерам. Дивiденди будуть виплачуватися всiєю сумою в 
повному обсязi. 

Директор ____________ тур'янський олександр миколайович

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

I. основні відомості про емітента
1. Повне наймену-
вання емітента, код 
за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон 
емітента

товариство з додатковою вiдповiдальнiстю 
«яготинський маслозавод», код ЄДРПОУ 
00446003, місцезназнаходження: 07700, Київ-
ська обл., Яготинський р-н, м. Яготин, вул. Шевчен-
ка, буд. 213, тел. (04575) 5-59-88

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

26.04.2018

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

http://milkalliance.com.ua/company/inform/yagotinskij-
maslozavod/

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ 
ГРУП», 35316245

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

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 
12.04.2017 року. Кворум зборів: 100% від загальної 
кількості голосуючих акцій.

Порядок денний ЗЗА: 1. Обрання Лiчильної комiсiї; 2. Затвердження 
порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування; 
3. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства; 4. Звiт Правлiння Товариства за 2016 р. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння; 5. Звiт Наглядової 
ради Товариства за 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради; 6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї 
за 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства 7. Затвердження рiчного звiту 
Товариства за 2016 р.; 8. Розподiл прибутку i збиткiв за 2016 р.; 
9. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства; 
10. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства; 11. 
Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться 
з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення 
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства; 
12. Схвалення значних правочинiв, якi були вчиненi Товариством у 
2016 р.; 

13. Прийняття рiшення про припинення ПАТ «Яготинський 
маслозавод» шляхом перетворення в ТДВ «Яготинський 
маслозавод»; 14. Затвердження плану, порядку та умов здiйснення 
перетворення ПАТ «Яготинський маслозавод» в ТДВ «Яготинський 
маслозавод»; 15. Затвердження порядку та умов обмiну акцiй на 
частки в статутному капiталi Товариства-правонаступника; 16. 
Призначення комiсiї з припинення (перетворення) ПАТ «Яготинський 
маслозавод». Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не 
надходили.
Результати розгляду: З 1-го питання: Обрали Лiчильну комiсiю у 
складi 3-х осiб. З 2-го питання: Затвердили порядок та спосіб 
засвiдчення бюлетенiв для голосування. З 3-го питання: Обрали 
голову та секретаря зборів. З 4-го питання: Затвердили Звiт 
правлiння Товариства про роботу та результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 р. З 5-го питання: 
Затвердили Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 р. З 6-го 
питання: Затвердили висновки Ревiзiйної комiсiї про достовiрнiсть 
рiчного звiту за 2016 р. З 7-го питання: Затвердили рiчний звiт 
Товариства за 2016 р. З 8-го питання: Прибуток, отриманий 
Товариством за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 
2016 р. залишити нерозподiленим. З 9-го питання: Припинили 
повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi. 
З 10-го питання: Обрали Наглядову раду Товариства у складi 5-ти 
осіб. З 11-го питання: Затвердили умови цивiльно-правових договорiв 
, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради 
Товариства. З 12-го питання: Питання не розглядали. З 13-го 
питання: Припинили дiяльнiсть ПАТ «Яготинський маслозавод» 
шляхом його перетворення у ТДВ «Яготинський маслозавод». З 14-го 
питання: Затвердили план, порядок та умови здiйснення 
перетворення ПАТ «Яготинський маслозавод» в ТДВ «Яготинський 
маслозавод». З 15-го питання: Затвердили порядок та умови обмiну 
акцiй ПАТ «Яготинський маслозавод» на частки в статутному капiталi 
ТДВ «Яготинський маслозавод». З 16-го питання: Призначили комiсiю 
з припинення (перетворення) ПАТ «Яготинський маслозавод» у 
складi 3-х осіб.

Вид загальних зборів - позачергові. 
Дата проведення: 08.12.2017 року. 
Кворум зборів: 99,95 % від загальної кількості 
голосуючих акцій.

Порядок денний позачергових ЗЗА: 1. Про обрання лiчильної комiсiї; 
2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборiв; 
3. Затвердження звiту комiсiї з припинення (перетворення) 
ПАТ «Яготинський маслозавод»; 4. Затвердження передавального 
акту ПАТ «Яготинський маслозавод». Пропозицiї до перелiку питань 
порядку денного не надходили. Iнiцiювала проведення позачергових 
загальних зборiв - Наглядова Рада. Результати розгляду питань 
порядку денного: З 1-го питання: Обрали Лiчильну комiсiю у складi 
3-ох осіб. З 2-го питання: Обрали голову та секретаря зборів. 
З 3-го питання: Затвердили звiт Комiсiї з припинення (перетворення) 
ПАТ «Яготинський маслозавод». З 4-го питання: 
Затвердили передавальний акт ПАТ «Яготинський маслозавод» 
складений комiсiєю з припинення (перетворення) станом на 
08.12.2017 р.
6. Інформація про 
дивіденди

Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

товариСтво З ДоДатковоЮ вIДПовIДальнIСтЮ 
«яГотинСький маСлоЗавоД»
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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 

"Науково-виробниче акцiонерне 
товариство "ВНДIкомпресормаш"

2. Код за ЄДРПОУ 00220434
3. Місцезнаходження 40020, мiсто Суми, проспект 

Курський, будинок 6
4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 674-165 (0542) 674-179
5. Електронна поштова адреса a.kisil@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://old.vnii.com.ua/

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

II. текст повідомлення
25.04.2018 року, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв 

Приватного акцiонерного товариства «Науково-виробниче акцiонерне това-
риство «ВНДIкомпресормаш» (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект 
Курський, буд. 6, код ЄДРПОУ 00220434) (надалi - Товариство), вiдбулись 
наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:

- припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Жарко-
ва Павла Євгеновича. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку 
iз закiнченням термiну, на який посадову особу було обрано. Згоду на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа 
володiє 41 простою iменною акцiєю Товариства (0,0011% вiд статутного 
капiталу Товариства, номiнальною вартiстю 4,10 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 Негреби 
Романа Захаровича. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку iз 
закiнченням термiну, на який посадову особу 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 26.04.2017 року. Замiсть посадової особи, повноважен-
ня якої припинено, на цю посаду нiкого не обрано.

- припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Татусько 
Андрiя Степановича. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку iз 
закiнченням термiну, на який посадову особу 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 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 посадову особу 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 26.04.2017 року.

- припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Шишова 
Валерiя Володимировича. Повноваження посадової особи припинено у 
зв'язку iз закiнченням термiну, на який посадову особу було обрано. Згоду 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова 
особа володiє 52 простими iменними акцiями Товариства (0,001434% вiд 
статутного капiталу Товариства, номiнальною вартiстю 5,20 грн.). У посадо-
вої 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 об-
рано.

- припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Коцюби 
Вiталiя Миколайовича. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку 
iз небажанням одного iз членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства виконувати 
свої функцiї. 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 26.04.2017 року.

- припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Попової 
Тетяни Володимирiвни. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку 
iз небажанням одного iз членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства виконувати 
свої функцiї. 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 26.04.2017 року.

- припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства 
Тимофiївої Зої Володимирiвни. Повноваження посадової особи припинено 
у зв'язку iз небажанням одного iз членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства вико-
нувати свої функцiї. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. У посадо-
вої особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 
Посадова особа перебувала на зазначенiй посадi з 26.04.2017 року.

- обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства Жаркова Павла 
Євгеновича. 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 41 простою iменною акцiєю 
Товариства (0,0011% вiд статутного капiталу Товариства, номiнальною 
вартiстю 4,10 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: перший 
вiце-президент Концерну «НIКМАС», голова Наглядової ради Товариства. 
Посадова особа є акцiонером Товариства.

- 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»; член 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 89,5979% статутного капiталу Товариства).

- обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства Кирик Григорiя 
Васильовича. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання но-
вого складу 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: президент Концерну «НIКМАС»; 
член наглядової ради Товариства. Посадова особа є представником 
акцiонера - ТОВ «НIКМАС IНЖИНIРIНГ» (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, 
проспект Курський, 6, код ЄДРПОУ 40720879, володiє 89,5979% 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 внутнiшнього 
аудиту Концерну «НIКМАС»; Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства.

- обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Тимофiїву Зою 
Володимирiвну. 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: заступник головного бухгалтера 
СУБП «Укртехносинтез» у формi ТОВ; головний бухгалтер СУБП «Укртехно-
синтез» у формi ТОВ; Член Ревiзiйної комiсiї Товариства.

- обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Метенко Вiру 
Iванiвну. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання нового 
складу 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: головний бухгалтер Товариства; 
аудитор вiддiлу внутрiшнього аудиту Концерну «НIКМАС».

25.04.2018 року, на пiдставi рiшення Наглядової ради Приватного 
акцiонерного товариства «Науково-виробниче акцiонерне товариство 
«ВНДIкомпресормаш» (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Кур-
ський, буд. 6, код ЄДРПОУ 00220434) (надалi - Товариство), вiдбулись 
наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:

- обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства Жаркова Павла 
Євгеновича. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання Голо-
ви Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано. Посадова особа володiє 41 простою iменною акцiєю Това-
риства (0,0011% вiд статутного капiталу Товариства, номiнальною вартiстю 
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4,10 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: перший вiце-
президент Концерну «НIКМАС», голова Наглядової ради Товариства. По-
садова особа є акцiонером Товариства.

25.04.2018 року, на пiдставi рiшення Ревiзiйної комiсiї Приватного 
акцiонерного товариства «Науково-виробниче акцiонерне товариство 
«ВНДIкомпресормаш» (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Кур-
ський, буд. 6, код ЄДРПОУ 00220434) (надалi - Товариство), 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 внутнiшнього 
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 Сорока Валерiй Iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

і. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне то-

вариСтво «ДніПро-СПецГіДроенерГомонтаЖ»
2. Код за ЄДРПОУ: 14183323
3. Місцезнаходження: 04112 місто Київ, вул. І.Сікорського 8, офіс 20
4. Міжміський код, телефон та факс: +380444534200, +380444534200
5. Електронна поштова адреса: dnepr@sgem.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

іі. текст Повідомлення 
24.04.2018 р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів по виконанню то-
вариством робіт і наданню ним послуг третім особам, вартість кожного 
правочину не повинна перевищувати суму 350000 тис. грн. Вартість акти-
вів Товариства за даними останньої фінансової звітності на момент прий-
няття рішення становить 47982 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної 
вартості правочинів до вартрості активів Товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності (станом на 31.12.2017 р.) становить 729,44 %. 
На момент прийняття рішення: загальна кількість голосуючих акцій - 
879189 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах - 846389 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення - 846389, «проти» прийняття рішення - 0 шт.

24.04.2018 р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів по придбанню та 
відчуженню товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, 
матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, - вартість кожного право-
чину не повинна перевищувати суму 10000 тис.грн. Вартість активів Това-
риства за даними останньої фінансової звітності на момент прийняття рі-
шення становить 47982 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної 
вартості правочинів до вартрості активів Товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності (станом на 31.12.2017 р.) становить 20,84 %. На 
момент прийняття рішення: загальна кількість голосуючих акцій - 
879189 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах - 846389 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення - 846389, «проти» прийняття рішення - 0 шт.

24.04.2018 р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів по передачі това-
риством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (до-
говори про переведення боргу, про відступлення права вимоги (цесія), а 
також правочини по залученню субпідрядників для виконання товариством 
його зобов’язань перед замовниками - вартість кожного правочину не пови-
нна перевищувати суму 200000 тис.грн.. Вартість активів Товариства за 
даними останньої фінансової звітності на момент прийняття рішення ста-
новить 47982 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості право-
чинів до вартрості активів Товариства за даними останньої річної фінансо-
вої звітності (станом на 31.12.2017 р.) становить 416,82 %. На момент 
прийняття рішення: загальна кількість голосуючих акцій - 879189 шт., кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 
846389 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення - 846389, «проти» прийняття рішення - 0 шт.

24.04.2018 р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів по розміщенню 
товариством коштів на депозитах в банках - вартість кожного правочину не 
повинна перевищувати суму 50000 тис.грн.. Вартість активів Товариства за 
даними останньої фінансової звітності на момент прийняття рішення ста-
новить 47982 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості право-
чинів до вартрості активів Товариства за даними останньої річної фінансо-
вої звітності (станом на 31.12.2017 р.) становить 104,21 %. На момент 
прийняття рішення: загальна кількість голосуючих акцій - 879189 шт., кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 
846389 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення - 846389, «проти» прийняття рішення - 0 шт.

24.04.2018 р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів по придбанню та 
відчуженню товариством цінних паперів - вартість кожного правочину не 
повинна перевищувати суму 8000 тис.грн.. Вартість активів Товариства за 
даними останньої фінансової звітності на момент прийняття рішення ста-
новить 47982 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості право-
чинів до вартрості активів Товариства за даними останньої річної фінансо-
вої звітності (станом на 31.12.2017 р.) становить 16,67 %. На момент 
прийняття рішення: загальна кількість голосуючих акцій - 879189 шт., кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 
846389 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення - 846389, «проти» прийняття рішення - 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. Голова Правління  ковальов Ю.м.
24.04.2018

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

і. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Дніпро-Спецгідроенергомонтаж»
2. Код за ЄДРПОУ: 14183323
3. Місцезнаходження: 04112 місто Київ, вул. І.Сікорського 8, офіс 20
4. Міжміський код, телефон та факс: +380444534200, +380444534200
5. Електронна поштова адреса: dnepr@sgem.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про виплату дивідендів

іі. текст Повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про виплату 

дивідендів - 24.04.2018р. Наглядовою радою встановлена дата складання 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 14.05.2018 р. Роз-
мір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних 
зборів - 2,10 грн. на одну акцію, що становить - 2016000,00 грн. Строк ви-
плати дивідендів, що встановлений Наглядовою радою Товариства: з 
15.05.2018 р. по 23.10.2018 р. Спосіб виплати дивідендів: через депозитар-
ну систему. Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в 
повному обсязі.

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  ковальов Ю.м.
24.04.2018

Приватне акціонерне товариСтво 
«ДніПро-СПецГіДроенерГомонтаЖ»
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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 

"Науково-виробниче акцiонерне 
товариство "ВНДIкомпресормаш"

2. Код за ЄДРПОУ 00220434
3. Місцезнаходження 40020, мiсто Суми, проспект 

Курський, будинок 6
4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 674-165 (0542) 674-179
5. Електронна поштова адреса a.kisil@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://old.vnii.com.ua/

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

II. текст повідомлення
25.04.2018 року на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв 

Приватного акцiонерного товариства «Науково-виробниче акцiонерне това-
риство «ВНДIкомпресормаш» (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект 
Курський, буд. 6 код ЄДРПОУ 00220434) (надалi - Товариство) надано згоду 
(схвалено у подальшому) на вчинення Товариством наступних значних 
правочинiв:

- укладання мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством 
«Райффайзен Банк Аваль» (мiсцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєско-
ва, буд. № 9, код ЄДРПОУ 14305909) (надалi - АТ «РБА») додаткової угоди 
№12/ДЗ-2-КБ/65/3 вiд «01» грудня 2017 року до договору поруки №12/ДЗ-2-
КБ/65 вiд «28» лютого 2017 року. Предмет правочину - розiрвання договору 
поруки №12/ДЗ-2-КБ/65 вiд «28» лютого 2017 року, який було укладено мiж 
Товариством та АТ «РБА» в забезпечення зобов'язань: 1) Приватного 
акцiонерного товариства «Полтавський турбомеханiчний завод» 
(мiсцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Зiнькiвська, буд. 6, код ЄДРПОУ 
00110792) за кредитним договором №010/Р3-01-03-2-0/98 вiд 08.08.2014 
року, за кредитним договором №010/Р3-01-03-2-0/82 вiд 27.05.2014 року, за 
договором про надання банкiвських гарантiй №019/42-0-1/267 вiд 30.05.2011 
року, за договором про вiдкриття акредитивiв №019/Р3-01-03-2-0/22 вiд 
20.06.2013 року; 2) Спiльного українсько-бiлоруського пiдприємства «Укр-
техносинтез» (у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю) 
(мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код ЄДРПОУ 
21127532) за кредитним договором №012/06-11/101 вiд 05.10.2007 року, за до-
говором 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 стано-
вить 336716,28 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 240 101 тис. грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Това-
риства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 140,24%. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства становить 3 248 655 штук, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 
становить 3 248 651 штука, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення становить 3 248 651 штука (100% вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареєстрованi для участi у загаль-
них зборах), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення 0 штук (0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства). 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не 
передбаченi законодавством, статутом Товариства не передбаченi.

- укладання мiж Товариством та АТ «РБА» додаткової угоди  
№010/Р3-01-03-2-0/97/11 вiд «01» грудня 2017 року до кредитного договору 
№010/Р3-01-03-2-0/97 вiд «08» серпня 2014 року, укладеного у межах Гене-
рального кредитного договору №012/06-11/1878 вiд «24» квiтня 2006 року. 
Предмет правочину - подовження до 01.06.2018 року термiну дiї лiмiту кре-
дитної операцiї за кредитним договору №010/Р3-01-03-2-0/97 вiд «08» серп-
ня 2014 року. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину стано-
вить 233052.59 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 240 101 тис. грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Това-
риства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 97.06%. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства становить 3 248 655 штук, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 
становить 3 248 651 штука, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення становить 3 248 651 штука (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 То-
вариства). Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного право-
чину, не передбаченi законодавством, статутом Товариства не 
передбаченi.

- укладання мiж Товариством та АТ «РБА» додаткової угоди  
№019/Р3-01-03-2-0/23/13 вiд «01» грудня 2017 року до договору про 
вiдкриття акредитивiв №019/Р3-01-03-2-0/23 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/Р3-01-03-2-0/23 
вiд «20» червня 2013 року. Ринкова вартiсть майна, що є предметом пра-
вочину становить 50 000 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 240 101 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 20,82%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товари-
ства становить 3 248 655 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах становить 3 248 651 штука, кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення становить  
3 248 651 штука (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). Додатковi критерiї для 
вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодав-
ством, статутом Товариства не передбаченi.

- укладання мiж Товариством та АТ «РБА» додаткової угоди  
№010/Р3-01-03-2-0/55/15 вiд «01» грудня 2017 року до кредитного догово-
ру №010/Р3-01-03-2-0/55 вiд «18» грудня 2013 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/Р3-01-03-2-0/55 
вiд «18» грудня 2013 року. Ринкова вартiсть майна, що є предметом пра-
вочину становить 34 700 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 240 101 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 14,45%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товари-
ства становить 3 248 655 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах становить 3 248 651 штука, кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення становить 3 248 
651 штука (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). Додатковi критерiї для вiднесення 
правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, стату-
том Товариства не передбаченi.

- укладання мiж Товариством та АТ «РБА» додаткової угоди  
№019/42-0-1/266/21 вiд «01» грудня 2017 року до Договору про надання 
гарантiй №019/42-0-1/266 вiд «30» травня 2011 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 До-
говору про надання гарантiй №019/42-0-1/266 вiд «30» травня 2011 року. 
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину становить  
50 000 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 240 101 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 20,82%. Загаль-
на кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства становить 3 248 655 штук, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах стано-
вить 3 248 651 штука, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення становить 3 248 651 штука (100% вiд загальної кiлькостi 
голосуючих 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 Товариства). 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не 
передбаченi законодавством, статутом Товариства не передбаченi.

- укладання мiж Товариством та АТ «РБА» договору поруки  
№12/ДЗ-2-КБ/167 вiд 01.12.2017 року.

Предмет правочину - надання Товариством поруки АТ «РБА» в забезпе-
чення зобов'язань: 1) Приватного акцiонерного товариства «Полтавський 
турбомеханiчний завод» (мiсцезнаходження: 36014, м. Полтава, 
вул. Зiнькiвська, буд. 6, код ЄДРПОУ 00110792) за кредитним договором 
№010/Р3-01-03-2-0/98 вiд 08.08.2014 року, за кредитним договором  
№010/Р3-01-03-2-0/82 вiд 27.05.2014 року, за договором про надання 
банкiвських гарантiй №019/42-0-1/267 вiд 30.05.2011 року, за договором про 
вiдкриття акредитивiв №019/Р3-01-03-2-0/22 вiд 20.06.2013 року;  
2) Спiльного українсько-бiлоруського пiдприємства «Укртехносинтез» (у 

Приватне акцIонерне товариСтво 
“наУково-виробниЧе акцIонерне товариСтво “внДIкомПреСормаШ”
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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 становить 
336716.28 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 240 101 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 140.24%. Загаль-
на кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства становить 3 248 655 штук, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах стано-
вить 3 248 651 штука, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення становить 3 248 651 штука (100% вiд загальної кiлькостi 
голосуючих 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 Товариства). 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не 
передбаченi законодавством, статутом Товариства не передбаченi.

25.04.2018 року на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства надано згоду на вчинення Товариством наступних значних 
правочинiв:

- укладання мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством 
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (мiсцезнаходження: 
04070, м. Київ, вул. Андрiївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829) (надалi -  
ПАТ «ПУМБ») договору поруки. Предмет правочину - надання Товариством 
ПАТ «ПУМБ» поруки в забезпечення виконання зобов’язань Товариства з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «Мiжнародний iнститут компресорного i енер-
гетичного машинобудування» (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект 
Курський, 6, код ЄДРПОУ 33699090) (надалi - ТОВ «МIКЕМ») по кредитному 
договору, що планується до укладання з ПАТ «ПУМБ», з лiмiтом кредиту-
вання не бiльше 30 000 тис. грн., строком дiї до 31.07.2018 року, зi сплатою 
процентiв у розмiрi не бiльше 21,0% рiчних.

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину становить  
30000 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 240 101 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 12.49%. Загаль-
на кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства становить 3 248 655 штук, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах стано-

вить 3 248 651 штука, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення становить 3 248 651 штука (100% вiд загальної кiлькостi 
голосуючих 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 Товариства). 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не 
передбаченi законодавством, статутом Товариства не передбаченi.

25.04.2018 року на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства надано згоду (схвалено у подальшому) на вчинення Товари-
ством наступних значних правочинiв:

- укладання мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «Ук-
рсоцбанк» (мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд.29, код 
ЄДРПОУ 00039019) договору про вiдкриття кредитної лiнiї №022-CRD/17-USB 
вiд 05.02.2018 року. Предмет правочину - надання ПАТ «Укрсоцбанк» Товари-
ству кредитної лiнiї з лiмiтом кредитнування – не бiльше 48 900 тис. грн.; - стро-
ком дiї кредитної лiнiї – до 07.02.2021 року (включно); - сплатою процентiв за 
користування кредитною лiнiєю – не бiльше 28% рiчних. Ринкова вартiсть май-
на, що є предметом правочину становить 48900 тис. грн. Вартiсть активiв Това-
риства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить  
240 101 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої  
рiчної фiнансової звiтностi становить 20.36%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй Товариства становить 3 248 655 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах становить 3 248 651 штука, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення стано-
вить 3 248 651 штука (100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товари-
ства, якi зареєстрованi для участi у загальних зборах), кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення 0 штук (0% вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй Товариства). Додатковi критерiї для вiднесення пра-
вочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом Това-
риства не передбаченi.

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 Сорока Валерiй Iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 25.04.2018

(дата)

ПУбліЧне акціонерне товариСтво 
«артем-банк»

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

Публічне акціонерне товариство 
«артем-банк» 
код за єДрПоУ 26253023 
04050, м. Київ, Шевченкiвський район
вул. Сiчових Стрiльцiв, буд.103 
тел. (044) 207-45-78

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.artembank.com.ua

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

Згiдно з Постановою Правлiння 
Нацiонального банку України "Про 
вiдкликання банкiвської лiцензiї та 
лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "АРТЕМ-БАНК" вiд 
15.12.2016 № 492-рш та Рiшенням Виконав-
чої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв 
фiзичних осiб "Про початок процедури 
лiквiдацiї АТ "АРТЕМ-БАНК" та делегування 
повноважень ліквідатора банку" вiд 
15.12.2016 №2857 Фондом гарантування 
вкладів фізичних осіб здійснюється 
процедура ліквідації АТ "АРТЕМ-БАНК". 
Фінансова звітність товариства за 2017 рік 
складена у не повному обсязі, аудит 
фінансової звітності не проводився.

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

Фондом гарантування вкладів фізичних 
осіб здійснюється процедура ліквідації 
АТ "АРТЕМ-БАНК". Загальні збори у 2017 
році не відбувалися.

6. Інформація про дивіденди За результатами 2016-2017 років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

Приватне акціонерне товариСтво 
«нікоПольСький ЗавоД технолоГіЧноГо 

оСнащення»
річна інформація емітента за 2017р.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІ-
КОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
ОСНАЩЕННЯ», код 31760880, 53201, місто Ні-
кополь, Дніпропетровська область, проспект 
Трубників, будинок 56, тел. (0566) 63-01-05

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

25.04.2018 рік

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

http://www.nzto.com.ua/emitent/ 

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 
«бУДIвельнI 
технолоГIї», код за ЄДРПОУ 
21704113, 03131, м. Київ , Столичне 
шосе, 103, поверх 21

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

26.04.2018р.

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

21704113.smida.gov.ua
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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 "наУково-
виробниЧе акцIонерне 
товариСтво 
"внДIкомПреСормаШ"

2. Код за ЄДРПОУ 00220434
3. Місцезнаходження 40020, мiсто Суми, проспект 

Курський, будинок 6
4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 674-165 (0542) 674-179
5. Електронна поштова адреса a.kisil@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://old.vnii.com.ua/

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

II. текст повідомлення
25.04.2018 року рiчними загальними зборами акцiнерiв Приватного 

акцiонерного товариства «Науково-виробниче акцiонерне товариство 
«ВНДIкомпресормаш» (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Кур-
ський, буд. 6, код ЄДРПОУ 00220434) (надалi Товариство) попередньо на-
дано згоду на вчинення Товариством в перiод з дати проведення даних 
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства по дату проведення наступ-
них рiчних Загальних 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 перевищувати 5 000 000 тис. грн., предметом (характе-
ром) яких є: одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових 
зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших 
банкiвських продуктiв/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укр-
соцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому iншому банку; залишення, передача 
майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання 
iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору по-
руки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб та/
або внесення змiн до вже укладених 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 ста-
вок, 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 кон-
курсних процедурах пов'язаних з реалiзацiєю товарiв та/або робiт та/або 
послуг на адресу третiх осiб, в тому числi, але не обмежуючись, що про-
водяться третiми особами в рамках здiйснення закупiвель за власнi кошти, 
закупiвель за державнi кошти, а також в рамках Закону України «Про 
здiйснення державних закупiвель», а також оформлення (пiдписання) будь-
яких документiв, пов’язаних iз указаною 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 не-
рухомого 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 240 101 тис. грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 2 082,46%. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства становить 3 248 655 штук, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах стано-
вить 3 248 651 штука, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення становить 3 248 651 штука (100% вiд загальної кiлькостi 
голосуючих 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 Товариства).

25.04.2018 рiчними загальними зборами акцiнерiв Приватного 
акцiонерного Товариства «Науково-виробниче акцiонерне товариство 
«ВНДIкомпресормаш» (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Кур-
ський, буд. 6, код ЄДРПОУ 00220434) (надалi Товариство) попередньо на-
дано згоду на вчинення (укладення) Товариством iз Публiчним акцiонерним 
товариством «Укрсоцбанк» (мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпа-
ка, буд.29, код ЄДРПОУ 00039019) додаткового договору до договору про 
вiдкриття кредитної лiнiї № 022-CRD/17-USB вiд 05.02.2018 року вiдповiдно 
до якого: лiмiт кредитної лiнiї – не бiльше 48 900 тис. грн.; строк дiї кредит-

ної лiнiї – до 07.02.2021 (включно); сплата процентiв за користування кре-
дитною лiнiєю – не бiльше 28% рiчних (надалi разом – Параметри 
фiнансування). Також, указаним рiшенням рiчних загальни зборiв акцiонерiв 
Товариства, попередньо надано згоду на вчинення (укладання) Товари-
ством iз указаним вище банком, додаткових договорiв про внесення змiн та 
доповнень до договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 022-CRD/17-USB 
вiд 05.02.2018, що будуть укладатися в майбутньому, зокрема, але не ви-
ключно, будь-якi змiни, внаслiдок яких збiльшується або зменшується 
строк користування кредитом/частиною кредиту/траншем кредиту, та/або 
розмiр кредиту/частини кредиту/траншу кредиту, та/або розмiр процентiв 
за користування кредитом/частиною кредиту/траншем кредиту, та/або 
розмiр комiсiй, комiсiйних винагород, та/або розмiр неустойки (пенi, 
штрафiв), та/або розмiр будь-яких iнших платежiв, якi Товариство згiдно з 
договором повинно сплачувати Банку, змiнювати решту умов договору про 
вiдкриття кредитної лiнiї № 022-CRD/17-USB вiд 05.02.2018 на власний 
розсуд. Гранична сукупна вартiсть правочинiв становить 48 900 тис. грн., 
вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
становить 240 101 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупної вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 20,37%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 
Товариства становить 3 248 655 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах становить 3 248 651 штука, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення ста-
новить 3 248 651 штука (100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй То-
вариства, якi зареєстрованi для участi у загальних зборах), кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення 0 штук (0% вiд 
загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства).

25.04.2018 рiчними загальними зборами акцiнерiв Приватного акцiонерного 
Товариства «Науково-виробниче акцiонерне товариство «ВНДIкомпресормаш» 
(мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код ЄДРПОУ 
00220434) (надалi Товариство) попередньо надано згоду на надання Товари-
ством поруки Публiчному акцiонерному товариству «Укрсоцбанк» 
(мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд.29, код за ЄДРПОУ 
00039019) в забезпечення виконання наступних зобов’язань:

1) зобов’язання Приватного акцiонерного товариства «Полтавський 
турбомеханiчний завод» (мiсцезнаходження: 36014, м. Полтава, 
вул. Зiнькiвська, буд. 6, код ЄДРПОУ 00110792) за договором про вiдкриття 
кредитної лiнiї №023-CRD/17-USB вiд 05.02.2018 iз змiнами та доповне-
ннями, якi можуть бути внесенi у майбутньому, вiдповiдно до якого: лiмiт 
кредитної лiнiї – не бiльше 48 900 000,00 (сорок вiсiм мiльйонiв дев’ятсот 
тисяч) гривень 00 копiйок; строк дiї кредитної лiнiї – до 07.02.2021 (включ-
но); сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю – не бiльше 28% 
рiчних (надалi разом – Параметри фiнансування).

2) зобов’язання Спiльного українсько-бiлоруського пiдприємства «Укртехно-
синтез» (у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю) (мiсцезнаходження: 
40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код ЄДРПОУ 21127532) за договором 
про вiдкриття кредитної лiнiї №019-CRD/17-USB вiд 05.02.2018 iз змiнами та 
доповненнями, якi можуть бути внесенi у майбутньому, вiдповiдно до якого: 
лiмiт кредитної лiнiї – не бiльше 44 622 587,68 (сорок чотири мiльйони шiстсот 
двадцять двi тисячi п’ятсот вiсiмдесят сiм) гривень 68 копiйок; строк дiї кредитної 
лiнiї – до 30.09.2020 (включно); сплата процентiв за користування кредитною 
лiнiєю – не бiльше 28% рiчних (надалi разом – Параметри фiнансування). Та-
кож, указаним рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, надано 
згоду на будь-якi майбутнi змiни договору про вiдкриття кредитної лiнiї №023-
CRD/17-USB вiд 05.02.2018 та договору про вiдкриття кредитної лiнiї №019-
CRD/17-USB вiд 05.02.2018 року (надалi разом – основнi договори), в тому числi 
такi, внаслiдок яких вiдбудеться збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства 
як поручителя та погоджено, що такi змiни не є пiдставою для припинення по-
руки наданої Товариством i встановлена порука залишиться чинною протягом 
строку дiї договорiв поруки.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв становить 93 522,59 тис. грн., 
вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
становить 240 101 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупної вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 38,95%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 
Товариства становить 3 248 655 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах становить 3 248 651 штука, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення ста-
новить 3 248 651 штука (100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй То-
вариства, якi зареєстрованi для участi у загальних зборах), кiлькiсть голо-
суючих 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 Сорока Валерiй Iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)



№81, 27 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

535

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Дніпро-Спецгідроенергомонтаж»

2. Код за ЄДРПОУ: 14183323
3. Місцезнаходження: 04112 місто Київ, вул. І.Сікорського 8, офіс 20
4. Міжміський код, телефон та факс: +380444534200, +380444534200
5. Електронна поштова адреса: dnepr@sgem.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

іі. текст Повідомлення 
Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 

припинити повноваження Голови Наглядової ради Коростильова Олексан-
дра Павловича (паспорт СВ № 119443,виданий Шевченківським РВ УМВС 
України в Запорізькій обл. 20.11.1999 р.). Підстави для прийняття рішення: 
у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Розмір пакета акцій емітен-
та, які належать особі - 44,08 %. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 1 рік.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 
припинити повноваження члена Наглядової ради Ковальова Михайла Юрійо-
вича (паспорт серія ЕО № 925743, виданий Южноукраїнським МВ УМВС 
України в Миколаївській обл 12.06.2001 р.). Підстави для прийняття рішення: 
у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Розмір пакета акцій емітен-
та, які належать особі - 9,28 %. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 1 рік.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 
припинити повноваження члена Наглядової ради Абасова Тофіка Агагусейн-
огли (паспорт ВВ № 370181, виданий Добропільським МРВ УМВС України в 
Донецькій обл.. 07.04.1998 р.). Підстави для прийняття рішення: у зв'язку із 
закінченням терміну дії повноважень. Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать особі - 0,24 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 1 рік.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 
припинити повноваження члена Наглядової ради Євдокименка Сергія Мико-
лайовича паспорт (ЕО № 405254, виданий Южноукраїнським МВ УМВС 
України в Миколаївській обл. 13.02.1998 р.). Підстави для прийняття рішення: 
у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Розмір пакета акцій емітен-
та, які належать особі - 0,17 %. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 1 рік.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 
припинити повноваження члена Наглядової ради Понятовського Сергія Ка-
зимировича (паспорт ЕО № 284806, виданий Южноукраїнським МВ УМВС 
України в Миолаївській обл. 14.02.1997 р). Підстави для прийняття рішення: 
у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Розмір пакета акцій емітен-
та, які належать особі - 0,04 %. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 1 рік.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 
припинити повноваження члена Наглядової ради Білого Геннадія Микола-
йовича (паспорт НС № 260229,виданий Канівським МРВ УМВС України в 
Черкаській обл. 21.03.1997 р.).Підстави для прийняття рішення: у зв'язку із 
закінченням терміну дії повноважень. Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать особі - 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 1 рік.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 
припинити повноваження члена Наглядової ради Карєва Олексія Васильо-
вича (паспорт СЮ № 140141 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запо-
різькій обл. 28.05.2009 р.). Підстави для прийняття рішення: у зв'язку із за-
кінченням терміну дії повноважень. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать особі - 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 1 рік.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 
припинити повноваження Голови Правління Ковальова Юрія Миколайовича 
(паспорт ЕО № 403136 виданий Южноукраїнським МВ УМВС України в Ми-
олаївській обл. 18.11.1997 р.). Підстави для прийняття рішення: рішення за-
гальних зборів. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 34,8 %. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, про-
тягом якого перебував на посаді - 4 роки.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 
припинити повноваження члена Правління Поливаного Сергія Вікторовича 
(паспорт серія КР № 129643, виданий Сокирянським РВ УМВС України в 
Чернівецькій обл. 24.10.1996 р.). Підстави для прийняття рішення: рішення 
загальних зборів. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0 %. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, про-
тягом якого перебував на посаді - 1 рік.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 
припинити повноваження члена Правління Ємельяшина Юрія Петровича 
(паспорт серія ЕО № 403677, виданий Южноукраїнським МВ УМВС України 
в Миолаївській обл. 10.12.1997 р.). Підстави для прийняття рішення: рішен-
ня загальних зборів. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 
0,07 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого перебував на посаді - 4 роки.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 
припинити повноваження члена Правління Говорової Зої Анатоліївни (пас-
порт серія МЕ № 476123, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м.
Києві 09.12.2004 р.). Підстави для прийняття рішення: рішення загальних 
зборів. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0 %. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого 
перебував на посаді - 4 роки.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 
припинити повноваження члена Правління Кириленка Володимира Мико-
лайовича (паспорт серія ММ № 167697, виданий Лозівським МРВ УМВС 
України в Харківській обл. 27.02.1999 р.). Підстави для прийняття рішення: 
рішення загальних зборів. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі 
- 0,06 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого перебував на посаді - 4 роки.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 
припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Котляр Алли Володими-
рівни (паспорт НС № 072630, виданий Канівським МРВ УМВС України в 
Черкаській обл. 24.01.1996 р.). Підстави для прийняття рішення: рішення 
загальних зборів. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0,01 %. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, про-
тягом якого перебував на посаді - 1 рік.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 
припинити повноваження члена Ревізійної комісії Юрепіної Валентини Кор-
нилівни (паспорт ЕО № 010811, виданий Южноукраїнським МВ УМВС 
України в Миколаївській обл. 06.06.2002 р.). Підстави для прийняття рішен-
ня: рішення загальних зборів. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
особі - 0,1 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Строк, протягом якого перебував на посаді - 1 рік.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 
припинити повноваження члена Ревізійної комісії Тимощука Ігоря Андрійо-
вича (паспорт СВ № 119443, виданий .Шевченківським РВ УМВС України в 
Запорізькій обл. 20.11.1999 р.). Підстави для прийняття рішення: рішення 
загальних зборів. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0 %. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, про-
тягом якого перебував на посаді - 1 рік.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 
обрати членом Наглядової ради акціонера Товариства Коростильова Олек-
сандра Павловича (паспорт серія МК № 169068, виданий Орджонікадзев-
ським РВХМУУМВС України в Харківській обл. 04.07.1997 р.). Володіє паке-
том акцій Товариства у розмірі 44,08 %. Підстави такого рішення - рішення 
річних загальних зборів акціонерів. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші по-
сади, які обіймав протягом останніх п'яти років - заступник генерального 
директора, директор АТ «Газенергокомплект». Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2087 р. прийнято рішення 
обрати членом Наглядової ради акціонера Товариства Ковальова Михайла 
Юрійовича (паспорт серія ЕО № 925743, виданий Южноукраїнським МВ 
УМВС України в Миколаївській обл 12.06.2001 р.). Володіє пакетом акцій 
Товариства у розмірі 9,28 %. Підстави такого рішення - рішення річних за-
гальних зборів акціонерів. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які 
обіймав протягом останніх п'яти років - заступник генерального директора, 
директор з питань ЗЕД та маркетингу ПрАТ «Дніпро-СГЕМ». Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 
обрати членом Наглядової ради акціонера Товариства Абасова Тофіка 
Агагусейн-огли (паспорт ВВ № 370181, виданий Добропільським МРВ УМВС 
України в Донецькій обл.. 07.04.1998 р.). Володіє пакетом акцій Товариства 
у розмірі 0,24 %. Підстави такого рішення - рішення річних загальних зборів 
акціонерів. Строк, на який обрано: 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом 
останніх п'яти років - директор ТОВ «Дніпродзержинськ-СГЕМ». Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 
обрати членом Наглядової ради акціонера Товариства Євдокименка Сергія 
Миколайовича паспорт (ЕО № 405254, виданий Южноукраїнським МВ 
УМВС України в Миколаївській обл. 13.02.1998 р.). Володіє пакетом акцій 
Товариства у розмірі 0,17 %. Підстави такого рішення - рішення річних за-
гальних зборів акціонерів. Строк, на який обрано: 3 роки. Інші посади, які 
обіймав протягом останніх п'яти років - директор ТОВ «Юг-СГЕМ». Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 
обрати членом Наглядової ради акціонера Товариства Понятовського Сер-
гія Казимировича (паспорт ЕО № 284806, виданий Южноукраїнським МВ 

Приватне акціонерне товариСтво «ДніПро-СПецГіДроенерГомонтаЖ»
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УМВС України в Миолаївській обл. 14.02.1997 р). Володіє пакетом акцій То-
вариства у розмірі 0,04 %. Підстави такого рішення - рішення річних загаль-
них зборів акціонерів. Строк, на який обрано: 3 роки. Інші посади, які обі-
ймав протягом останніх п'яти років - директор ТОВ «Вишгород-СГЕМ». 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 
обрати членом Наглядової ради Білого Геннадія Миколайовича (паспорт  
НС № 260229,виданий Канівським МРВ УМВС України в Черкаській обл. 
21.03.1997 р.). Дана особа є представником акціонера Ємельяшина Юрія Пе-
тровича, розмір пакету акцій якого сладає 0,07 %. Підстави такого рішення - 
рішення річних загальних зборів акціонерів. Строк, на який обрано - 3 роки. 
Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років - директор ТОВ «Канів-
СГЕМ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення об-
рати членом Наглядової ради Товариства Карєва Олексія Васильовича (паспорт 
СЮ № 140141,виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл. 
28.05.2009 р.). Дана особа є представником акціонера Ковальова Юрія Микола-
йовича, розмір пакету акцій якого сладає 34,8 %. Підстави такого рішення - рі-
шення річних загальних зборів акціонерів. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші 
посади, які обіймав протягом останніх п'яти років - директор ПрАТ «СГЕМ». Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення об-
рати Головою Правління Ковальова Юрія Миколайовича (паспорт ЕО № 403136 
виданий Южноукраїнським МВ УМВС України в Миолаївській обл. 18.11.1997 р.). 
Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 34,8 %. Підстави такого рішення - 
рішення річних загальних зборів акціонерів. Строк, на який обрано: 6 років. Інші 
посади, які обіймав протягом останніх п'яти років -Голова Правління ПрАТ «Дніпро-
СГЕМ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 
обрати членом Правління Поливаного Сергія Вікторовича (паспорт серія КР 
№ 129643, виданий Сокирянським РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 
24.10.1996 р.). Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 0 %. Підстави 
такого рішення - рішення річних загальних зборів акціонерів. Строк, на який 
обрано - 6 років. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років - ди-
ректор ТОВ «Укр-СГЕМ, голова Наглядової ради ПрАТ «Дніпро-СГЕМ». Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 
обрати членом Правління Ємельяшина Юрія Петровича (паспорт серія ЕО 
№ 403677, виданий Южноукраїнським МВ УМВС України в Миолаївській обл. 
10.12.1997 р.). Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 0,07 %. Підстави 
такого рішення - рішення річних загальних зборів акціонерів. Строк, на який 
обрано - 6 років. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років - тех-
нічний директор, член Правління ПрАТ «Дніпро-СГЕМ». Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 

обрати членом Правління Говорову Зою Анатоліївну (паспорт серія  
МЕ № 476123, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м.Києві 
09.12.2004 р.). Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 0 %. Підстави 
такого рішення - рішення річних загальних зборів акціонерів. Строк, на який 
обрано - 6 років. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років - го-
ловний бухгалтер, член Правління ПрАТ «Дніпро-СГЕМ». Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення об-
рати членом Правління Кириленка Володимира Миколайовича (паспорт серія 
ММ № 167697, виданий Лозівським МРВ УМВС України в Харківській обл. 
27.02.1999 р.) Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 0,06 %. Підстави тако-
го рішення - рішення річних загальних зборів акціонерів. Строк, на який обрано 
- 6 років. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років - начальник діль-
ниці, головний інженер ТОВ «Юг-СГЕМ», член Правління ПрАТ «Дніпро-СГЕМ». 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 
обрати членом Ревізійної комісії акціонера Товариства Котляр Аллу Воло-
димирівну (паспорт НС № 072630,виданий Канівським МРВ УМВС України в 
Черкаській обл. 24.01.1996 р.). Дана особа володіє пакетом акцій Товари-
ства у розмірі 0,01 %. Підстави такого рішення - рішення річних загальних 
зборів акціонерів. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років - головний бухгалтер ТОВ «Канів-
СГЕМ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 
обрати членом Ревізійної комісії акціонера Товариства Юрепіну Валентину 
Корнилівну (паспорт ЕО № 010811,виданий Южноукраїнським МВ УМВС 
України в Миколаївській обл. 06.06.2002 р.). Дана особа володіє пакетом 
акцій Товариства у розмірі 0,1 %. Підстави такого рішення - рішення річних 
загальних зборів акціонерів. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років - бухгалтер ТОВ «Юг-СГЕМ». 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Річними загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийнято рішення 
обрати членом Ревізійної комісії Тимощука Ігоря Андрійовича (паспорт СВ 
№ 119443, виданий .Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій обл. 
20.11.1999 р.). Дана особа володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 0 %. 
Підстави такого рішення - рішення річних загальних зборів акціонерів. 
Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років - технічний директор ПрАТ «СГЕМ». Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає.

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

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

2. Голова Правління  ковальов Ю.м.
24.04.2018

Додаток 45 
до Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)

ріЧна інФормація 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

Приватне акцIонерне 
товариСтво "авДIївСький 
кокСохIмIЧний ЗавоД",
код за єДрПоУ 00191075,
86065, Донецька область, мiсто авдiївка, 
проїзд Iндустрiальний, будинок 1,
тел (062) 363-20-30 факс (062) 209-25-60

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

27 квітня 2018 року

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

http://akhz.metinvestholding.com

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 «авIацIйна 
комПанIя «ДнIПроавIа», 
01130549, Дніпропетровська область, 
Шевченківський район, 49042, місто 
Днiпро, Аеропорт цивільної авiацiї, 
(056) 3762300 

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

26.04.2018 

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

www.dniproavia.com

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

Аудит фінансової звітності за 
2017 рік не проводився

5. Інформація про загальні збори (роз-
діл заповнюється у випадку, якщо емі-
тент – акціонерне товариство)

У звітному періоді загальні збори 
не скликались

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

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



№81, 27 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

537

ПУблIЧне акцIонерне товариСтво 
«комерцIйний банк «актив-банк»

річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПУблIЧне акцIонерне товариСтво 
"комерцIйний банк "актив-банк" 
код за єДрПоУ 26253000 
04070, м. Київ, Подiльський район 
вул. Борисоглiбська, буд. 3 
тел. (044) 207-45-78

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.activebank.com.ua

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

Згiдно з Постановою Правлiння 
Нацiонального банку України "Про 
вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "АКТИВ-БАНК" 
№838 вiд 23.12.2014 та Рiшенням Виконав-
чої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв 
фiзичних осiб "Про початок процедури 
лiквiдацiї ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК" та 
призначення уповноваженої особи Фонду на 
ліквідацію банку" вiд 24.12.2014 №158 
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 
здійснюється процедура ліквідації ПАТ «КБ 
«АКТИВ-БАНК». Рiшенням виконавчої 
дирекцiї Фонду гарантування вкладiв 
фiзичних осiб вiд 07.12.2017 №5315 строк 
здiйснення процедури лiквiдацiї ПАТ "КБ 
"АКТИВ-БАНК" подовжено до 23.12.2018.
Фінансова звітність товариства за 2017 рік 
складена у не повному обсязі, аудит фінан-
сової звітності не проводився.

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

Фондом гарантування вкладів фізичних 
осіб здійснюється процедура ліквідації 
ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК".
Загальні збори у 2017 році не відбувалися.

6. Інформація про дивіден-
ди

За результатами 2016-2017 років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

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 това-
риСтво «маріУПольСький 
металУрГійний комбінат 
імені ілліЧа»; код за ЄДРПОУ 
00191129;місцезнаходження: 87504, 
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Левченка, 1; 
міжміський код та телефон:(0629) 56-33-33

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

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

Генеральний директор
Прат «ммк ім. ілліЧа»  т.Г. Шевченко

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

(044) 4983815

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

і. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: При-
ватне акцIонерне товариСтво «ЗаПорIЗьке 
автотранСПортне ПIДПриємСтво 12329»;  
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03114164; 3. Місцезнахо-
дження емітента: 69008 м.Запорiжжя вул.Пiвденне шосе,буд.66; 4. Між-
міський код, телефон та факс емітента: (061) 222-09-01 (061) 222-08-99; 
5. Електронна поштова адреса емітента: atp12329@emitent.net.ua;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://03114164.smida.gov.ua;  
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових 
осiб емiтента

іі. текст повідомлення: Повноваження Члена правлiння - Медве-
дєвої Юлiї Володимирiвни (паспорт: серiя СА номер 157230 виданий 
Шевченкiвським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 21.03.1996р.) 
припиненi 25.04.2018р. у зв'язку з виходом зi складу правлiння за влас-
ним бажанням. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi - 2 роки. Рiшення прийнято Наглядовою радою 
Товариства 25.04.2018р. Повноваження Члена правлiння - Чучко Ва-
лентини Миколаївни (паспорт: серiя СЮ номер 055413 виданий 
Ленiнським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 01.11.2007р.) 
припиненi 25.04.2018р. у зв'язку з виходом зi складу правлiння за влас-
ним бажанням. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у 
розмiрi 0.00009%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 
роки. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 25.04.2018р. 
Член правлiння - Курiлова Ольга Володимирiвна (паспорт: серiя СА но-
мер 451442 виданий Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй 
областi 31.05.1997р.) обрана на посаду 25.04.2018р. замiсть Медведє-
вої Ю.В., яка виявили бажання вийти зi складу правлiння i повноважен-
ня якої припиненi. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який об-
рано особу - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала за останнi 5 рокiв - Заступ-
ник Головного бухгалтера, Головний бухгалтер. Рiшення прийнято На-
глядовою радою Товариства 25.04.2018р. Член правлiння - Черванська 
Марина Олександрiвна (паспорт: серiя СВ номер 480459 виданий Жов-
тневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 07.11.2001р.) обрана на 
посаду 25.04.2018р. замiсть Чучко В.М., яка виявила бажання вийти зi 
складу правлiння i повноваження якої припиненi. Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк.. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв - Начальник сектору кадрiв та пiдвищення 
квалiфiкацiї, Начальник вiддiлу кадрiв. Рiшення прийнято Наглядовою 
радою Товариства 25.04.2018р. ііі. Підпис: 1.Особа, зазначена нижче, 
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 2.Най-
менування посади: Голова правлiння Вайло С.В. 25.04.2018р. 

відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента 

Повне найменування емітента: ПУблIЧне акцIонерне 
товариСтво «IЗмаїльСький целЮлоЗно-
картонний комбIнат»

Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00278818; Місце знаходження: 

Одеська область, 68603, Iзмаїл, вул. Нахiмова, буд. 300;
Міжміський код та телефон, факс: 0484170587, 0484170592;
Електронна поштова адреса: fin@ckk.com.ua.
Дата вчинення дії: 27.04.2018р.

текст повідомлення
Згідно приказу № 14 від 27.04.2018р. звільнити з посади головного 

бухгалтера з 27.04.2018р.:
1. Друченко Ірину Михайлівну, паспорт серії КМ 641878, виданий Ізма-

їльським МВ ГУМВС України в Одеській області 05.01.2010р..
Підстава звільнення – заява на звільнення.
Згідно приказу № 24 від 25.04.2018 призначити з 28.04.2018р. викону-

ючим обов’язки головного бухгалтера - старшого бухгалтера: 
1.Стеценко Світлану Олександрівну, паспорт серії КК 786989, виданий 

Ізмаїльським МВ ГУМВС України в Одеській області 23.11.2001р., часткою 
в статутному капіталі не володіє, не погашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Голова Правління Пат «іцкк»  Протащук С.С.
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1.Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство 
«ТОДЕФ», 14328187, 02222, м. Київ, 
пр. Володимира Маяковського, 43/2, 
(044) 546-98-91

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

26. 04. 2018

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

todef.kiev.ua

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

Приватне підприємство «АУДИТОР-
СЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ», 
30687076

5.Інформація про загальні збори
 1. Вид зборів – річні Загальні збори акціонерів. Дата проведення 
22 березня 2017 року. Кворум зборів – 97,65%.
Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
голосування.
4. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту директора Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради за 2016 рік.
7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 
2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
10. Про виплату дивідендів акціонерам за результатами роботи в 
2016 році.
11. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. 
12. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з 
Публічного акціонерного товариства "ТОДЕФ" на Приватне акціонер-
не товариство "ТОДЕФ".
13. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом 
викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої 
на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення 
особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної 
реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
14. Про надання повноважень голові зборів та секретарю на 
підписання протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ "ТОДЕФ".
15. Внесення змін до Положень Товариства та затвердження 
Положень.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів 
Наглядової Ради Товариства. 
17. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
18. 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.
19. Прийняття рішення про припинення повноважень членів 
Ревізійної комісії Товариства.
20. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами 
Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових 
договорів з членами Ревізійної комісії.
22. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
2. Вид зборів – позачергові Загальні збори акціонерів. Дата прове-
дення – 12 вересня 2017 року. Кворум зборів – 65,5%.
Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів 
акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів 
акціонерів.

3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
голосування.
4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів 
акціонерів.
5. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом 
викладення його в новій редакції. 
6. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту 
Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої 
здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту 
Товариства в новій редакції.
7. Про надання повноважень Голові позачергових Загальних зборів 
та секретарю позачергових Загальних Зборів на підписання 
протоколу позачергових Загальних Зборів.
6. Інформація про дивіденди

За результа-
тами звітнього 

періоду

У звітному періоді

за 
про-

стими 
акція-

ми

за 
приві-
лейо-

ваними 
акція-

ми

за 
простими 
акціями

за 
приві-

лейова-
ними 

акціями

Сума нарахова-
них дивідендів, 
грн. 

0 0 2984971,45 0

Нараховані 
дивіденди на 
одну акцію, грн. 

0 0 1,366326638 0

Сума виплаче-
них/перерахова-
них дивідендів, 
грн.

0 0 2755115,05 0

Дата складання 
переліку осіб, 
які мають право 
на отримання 
дивідендів

25. 04. 2017

Дата (дати) 
перерахування 
дивідендів 
через депози-
тарну систему із 
зазначенням 
сум (грн.) 
перерахованих 
дивідендів на 
відповідну дату
Дата (дати) 
перерахування/ 
відправлення 
дивідендів 
безпосередньо 
акціонерам 
із зазначенням 
сум (грн.) 
перерахованих/
відправлених 
дивідендів на 
відповідну дату

30.05.2017/2755115,05грн.

Опис 
22 березня 2017 року Наглядовою ратою Товариства прийнято 
рішення про встановлення дати переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата прийняття 
рішення Загальними зборами ПАТ «ТОДЕФ» - 22 березня 2017 року. 
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів – 25 квітня 2017 року. Розмір дивідендів, що підлягають 
виплаті відповідно до рішення Загальних зборів складає – 
2 984 771 грн. 45 коп. (Два мільйони дев’ятсот вісімдесят чотири 
тисячі сімсот сімдесят одна грн. 45 коп.). Строк виплати дивідендів – 
з 26 квітня 2017 року по 22 вересня 2017 року. Спосіб виплати 
дивідендів – безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивіден-
дів – виплата всієї суми дивідендів у повному обсязі.

Приватне акціонерне товариСтво «тоДеФ»
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ПУбліЧне акціонерне товариСтво 
«айбокС банк»

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство «Айбокс Банк», 21570492, 03150, м. Київ, вул. Дiлова 
9А, (044) 205-41-80

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: http://www.iboxbank.online/ua/richniy_zvit_emitenta.html

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи -аудиторської 
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «Аудиторська фирма «ПКФ Аудит-фiнанси», 
34619277

5. Інформація про загальні збори: Річні загальні збори акціонерів відбу-
лись 27.04.2017р. Перелік питань, що розглядались на цих зборах:

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 
їх повноважень. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних 
Загальних зборів акціонерів Банку. 2. Затвердження порядку та способу 
засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі бюлетенів для куму-
лятивного голосування на цих та всіх наступних Загальних зборах акціоне-
рів Банку. 3. Затвердження річного звіту Банку за 2016 рік. 4. Затвердження 
порядку розподілу прибутку Банку за підсумками роботи в 2016 році. 5. За-
твердження звіту Ради Банку за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 6. Затвердження звіту Правління Банку за 2016 рік, прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Затвердження звіту і висно-
вку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності 
Банку за 2016 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.  
8. Відкликання членів Ради Банку. 9. Обрання членів Ради Банку. 10. За-
твердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контр-
актів), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку, встановлен-
ня розміру їхньої винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членами Ради Бан-
ку. 11. Внесення змін до Статуту ПАТ «Айбокс банк» шляхом викладення та 
затвердження його у новій редакції. 12. Внесення змін до Положення про 
Раду Банку ПАТ «Айбокс банк», Положення про Правління ПАТ «Айбокс 
банк», Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Айбокс банк» шля-
хом викладення та затвердження їх у новій редакції. 

Під час підготовки до річних Загальних зборів на адресу ПАТ «Айбокс 
Банк» пропозицій до порядку денного від акціонерів не надходило.

30.05.2017р. відбулись позачергові Загальні збори акціонерів, ініційова-
ні Радою Банку. Перелік питань, що розглядались на цих зборах:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 
їх повноважень. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачер-
гових Загальних зборів акціонерів Банку.

2. Внесення змін до Статуту ПАТ «Айбокс Банк», пов’язаних зі збіль-
шенням статутного капіталу, шляхом викладення та затвердження його у 
новій редакції.

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів на адресу  
ПАТ «Айбокс Банк» пропозицій до порядку денного від акціонерів не над-
ходило.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУП-
НЕ РІШЕННЯ:

1.Обрати та затвердити лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб, у на-
ступному складі: Голова лічильної комісії – Степанченко Наталія Георгіїв-
на, заступник начальника управління цінних паперів Казначейства, члени 
лічильної комісії: Щербак Наталя Олегівна, головний юрисконсульт управ-

ління правового забезпечення та Корнієнко Юлія Ігорівна, юрисконсульт 
управління правового забезпечення.

2. Припинити повноваження лічильної комісії після опечатування бюле-
тенів для голосування, які були використані під час проведення позачерго-
вих Загальних зборів акціонерів, складення та підписання Головою та всі-
ма членами лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до 
протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів.3.Затвердити наступ-
ний порядок (регламент) проведення позачергових Загальних зборів акціо-
нерів Банку:

- доповіді за порядком денним – до 10 хвилин;
- для обговорення питань/відповідей - до 05 хвилин;
- питання (пропозиції) від учасників позачергових Загальних зборів акці-

онерів Банку передаються секретарю зборів через членів лічильної комісії 
протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питан-
ня порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, 
ім’я та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), 
який ініціює питання (направляє пропозицію). Питання та пропозиції в усній 
формі, анонімні, а також запитання та пропозиції, що не включені до по-
рядку денного розгляду не підлягають;

- усі виступи починаються тільки після дозволу Голови Загальних збо-
рів;

- голосування з питань порядку денного здійснювати за принципом одна 
голосуюча акція – один голос,з використанням бюлетенів для голосування, 
форма і текст яких відповідає вимогам ст.43 Закону України «Про акціонер-
ні товариства» і затверджена рішенням Ради ПАТ «Айбокс Банк» та які кож-
ному з присутніх були вручені при реєстрації. Після розгляду питання та 
винесення Головою Зборів цього питання на голосування, акціонер відмі-
чає у бюлетені свій варіант голосування. Після закінчення голосування з 
питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій 
бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголо-
шує результати голосування з цього питання;

- підрахунок лічильною комісією результатів голосування з питань по-
рядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та оголо-
шення підсумків голосування – до 05 хвилин; 

- до обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється тимчасо-
вою лічильною комісією, яка сформована відповідно до рішення Ради Бан-
ку;

- рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку вважається 
прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування;

- Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість роз-
гляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговос-
ті розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загаль-
них зборів акціонерів Банку.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ 
РІШЕННЯ:

1. Внести до Статуту Банку необхідні зміни та доповнення, затвердити 
нову редакцію Статуту ПАТ «Айбокс Банк»;

2. Доручити Голові Правління Банку (а у разі відсутності Голови Прав-
ління – посадовій особі Банку, що виконує обов’язки Голови Правління) від 
імені позачергових Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію 
Статуту та в установленому чинним законодавством порядку забезпечити 
його подання для погодження в Національний банк України та на державну 
реєстрацію.

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

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

Голова Правління  Г.м. хейло

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

акцIонерне товариСтво «ЗаПорIЗьке авто-
транСПортне ПIДПриємСтво 12329»; 2. Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ емітента: 03114164; 3. Місцезнаходження емітента: 
69008 м.Запорiжжя вул.Пiвденне шосе,буд.66; 4. Міжміський код, телефон 
та факс емітента: (061) 222-09-01 (061) 222-08-99; 5. Електронна поштова 
адреса емітента: atp12329@emitent.net.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: http://03114164.smida.gov.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомостi 
про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв

іі. текст повідомлення: Рiшення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв прийнято загальними Зборами акцiонерiв Това-
риства 25.04.2018р. (надалi - Збори). Зборами попередньо надано згоду на 
вчинення Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного 
рiшення значних правочинiв, предметом яких є майно (роботи, послуги) То-
вариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi. Предметом (характером) таких 
правочинiв є: договори вiдчуження та придбання основних засобiв (рухо-
мого та нерухомого майна), iнших матерiальних цiнностей, кредитнi дого-
вори, договори поруки, застави, iпотеки, оренди, та iншi договори, за якими 
Товариство виступає будь-якою iз сторiн. Гранична сукупна вартiсть всiх 
правочинiв: 45 000 тис.грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 59 570 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 75.5414%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 204 128 400 штук (голосiв). Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Зборах: 204 110 068 штук 
(голосiв). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення: 204 110 068 штук (голосiв). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що прого-
лосували «проти» прийняття рiшення: 0 штук (голосiв). 

ііі. Підпис: 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 2.Найменування посади: Голова 
правлiння Вайло С.В. 25.04.2018р.
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річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найме-
нування емітента, 
ідентифікаційний 
код юридичної 
особи, місцезна-
ходження, між-
міський код та те-
лефон емітента

ПУблIЧне акцIонерне товариСтво "УкрСоц-
банк", 00039019 
03150, м. Київ, Ковпака, буд.29 тел.+38 (044) 205-45-55

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

27.04.2018

3. Адреса сторін-
ки в мережі Інтер-
нет, на якій розмі-
щено регулярну 
річну інформацію

https://www.ukrsotsbank.com/sp_reginfo/

4. Найменування, 
ідентифікаційний 
код юридичної 
особи- аудитор-
ської фірми 
(П. І. Б. аудито-
ра  - фізичної осо-
би - підприємця), 
якою проведений 
аудит фінансової 
звітності

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕЛОЙТ ЕНД 
ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ", 25642478

5. Інформація 
про загальні 
збори

Дата проведення 07.02.2017
Скликання позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв 
Банку було iнiцiйоване Наглядовою Радою Банку 
(протокол № 40 вiд 26 грудня 2016 року). Порядок 
денний та результати розгляду питань порядку денного 
позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв Банку:
Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї позачергових 
Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю в складi 9-ти осiб: - 
голова лiчильної комiсiї – Рудєв М.М., - члени лiчильної 
комiсiї: Рубанко О.О., Главатських В.В., Хуторна О.В., 
Овсюхно С.М., Бекенштейн Т.I., Бевз О.В., Чабан Т.А., 
Чорний О.О. Повноваження обраного складу лiчильної 
комiсiї дiють до обрання її нового складу на наступних 
Загальних Зборах Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Питання 2. Обрання Голови позачергових Загальних 
Зборiв Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК». 
Вирiшили: Обрати Головою позачергових Загальних 
Зборiв Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» Директора 
Юридичного департаменту ПАТ «УКРСОЦБАНК» - Бо-
роненко Вiкторiю Юрiївну. 
Питання 3. Обрання секретаря позачергових Загальних 
Зборiв Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК». 
Вирiшили: Обрати секретарем позачергових Загальних 
Зборiв Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» начальника 
вiддiлу консультування, контрактiв та спецiальних 
проектiв Управлiння загально-правової пiдтримки 
Юридичного департаменту ПАТ «УКРСОЦБАНК» 
Кирилову Ядвiгу Романiвну. 
Питання 4. Затвердження регламенту позачергових 
Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Вирiшили: Затвердити регламент позачергових 
Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Питання 5. Дострокове припинення повноважень членiв 
Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Вирiшили: 1.Достроково припинити повноваження 
членiв Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК»: Авена 
Петра Олеговича (Petr Olegovich Aven), Карiмова 
Iльдара Альфредовича (Ildar Alfredovich Karimov), 
Назарьяна Павла (Pavel Nazarian), Кауфмана Едуарда 
Стiвена (Edward Steven Kaufman), Мазепи Iгоря 
Олександровича (Igor Aleksandrovich Mazepa), Лоренцо 
Джаноттi (Lorenzo Gianotti). 2.Рiшення про припинення 
повноважень Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ 
«УКРСОЦБАНК» вступає в силу з моменту обрання 
нового складу Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» 

шляхом кумулятивного голосування у кiлькостi, 
визначенiй цими позачерговими Загальними Зборами 
Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Питання 6. Встановлення кiлькiсного складу Наглядової 
Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Вирiшили: Встановити кiлькiсний склад Наглядової 
Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» - шiсть (6) осiб. 
Питання 7. Обрання членiв Наглядової Ради ПАТ 
«УКРСОЦБАНК» (Пропозицiя щодо кандидатiв у члени 
Наглядової Ради надiйшла вiд акцiонера Ей-Бi-Ейч 
Холдiнгс СА ( ABH Holdings SA), що володiє 99,9104 % 
акцiй Банку).) 
Вирiшили: Обрати членами Наглядової Ради 
ПАТ «УКРСОЦБАНК»: Хвесюка Рушана Федоровича – 
представник Ей-Бi-Ейч Холдiнгс СА ( ABH Holdings SA), 
Карiмова Iльдара Альфредович – представник 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгс СА ( ABH Holdings SA), Бакстера 
Ендрю – представник Ей-Бi-Ейч Холдiнгс СА ( ABH 
Holdings SA), Кауфмана Едуарда Стiвена – представник 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгс СА ( ABH Holdings SA), Мазепу Iгоря 
Олександровича – незалежний директор (незалежний 
член), Джаноттi Лоренцо – незалежний директор 
(незалежний член)
Питання 8. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв для укладення з Головою та iншими членами 
Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК». Обрання 
уповноважених осiб для пiдписання цих договорiв. 
Встановлення розмiру винагороди Голови та iнших 
членiв Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК», у тому 
числi заохочувальних та компенсацiйних виплат. 
Вирiшили: 1.Затвердити умови цивiльно-правового 
договору для укладення з членом Наглядової Ради 
ПАТ «УКРСОЦБАНК». 2.Обрати Голову Наглядової 
Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» особою, що уповноважуєть-
ся на пiдписання цивiльно-правового договору з членом 
Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Питання 9. Внесення змiн та доповнень до Статуту 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» шляхом затвердження його в 
новiй редакцiї. 
Вирiшили: 1.Внести змiни та доповнення до Статуту 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКР-
СОЦБАНК», виклавши його в новiй редакцiї. 2.Головi 
Правлiння ПАТ «УКРСОЦБАНК» Савощенко Тамарi 
Юрiївнi пiдписати нову редакцiю Статуту ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» та 
здiйснити заходи щодо: - погодження нової редакцiї Ста-
туту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРСОЦБАНК» з Нацiональним банком України; - дер-
жавної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» 
вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. 
Питання 10. Внесення змiн до Положення про Наглядо-
ву Раду Публiчного акцiонерного товариства «УКРСОЦ-
БАНК» шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
Вирiшили: Внести змiни до Положення про Наглядову 
Раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРСОЦБАНК», виклавши його в новiй редакцiї.
Дата проведення 25.04.2017
Скликання рiчних Загальних Зборiв Акцiонерiв Банку 
було iнiцiйоване Наглядовою Радою Банку (протокол 
№ 12 вiд 17 березня 2017 року). 
Порядок денний та результати розгляду питань порядку 
денного рiчних Загальних Зборiв Акцiонерiв Банку: 
Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї рiчних Загальних 
Зборiв Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю в складi 9-ти осiб: 
голова лiчильної комiсiї – Рудєв М.М., члени лiчильної 
комiсiї: Рубанко О.О., Главатських В.В., Хуторна О.В., 
Овсюхно С.М., Бекенштейн Т.I., Бевз О.В., Кучеренко Ю.В., 
Антюхов Б.В. Повноваження обраного складу лiчильної 
комiсiї дiють до обрання її нового складу на наступних 
Загальних Зборах Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦ БАНК».
Питання 2. Обрання Голови рiчних Загальних Зборiв 
Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК». 
Вирiшили: Обрати Головою рiчних Загальних Зборiв 
Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» Директора Юридично-
го Департаменту ПАТ «УКРСОЦБАНК» Бороненко 
Вiкторiю Юрiївну.

ПУблIЧне акцIонерне товариСтво “УкрСоцбанк”
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Питання 3. Обрання секретаря рiчних Загальних Зборiв 
Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Вирiшили: Обрати секретарем рiчних Загальних Зборiв 
Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» начальника вiддiлу 
консультування, контрактiв та спецiальних проектiв 
Управлiння загально-правової пiдтримки Юридичного 
Департаменту ПАТ «УКРСОЦБАНК» Кирилову Ядвiгу 
Романiвну.
Питання 4. Затвердження регламенту рiчних Загальних 
Зборiв Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Вирiшили: Затвердити регламент рiчних Загальних 
Зборiв Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Питання 5. Затвердження звiту Правлiння 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» про виконання основних напрямiв 
дiяльностi ПАТ «УКРСОЦБАНК», запланованих на 2016 
рiк, та визначення основних напрямiв дiяльностi 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» на 2017 рiк. 
Вирiшили: Затвердити звiт Правлiння ПАТ «УКРСОЦ-
БАНК» про виконання основних напрямiв дiяльностi 
ПАТ «УКРСОЦБАНК», запланованих на 2016 рiк, та 
визначити основнi напрями дiяльностi ПАТ «УКРСОЦ-
БАНК» на 2017 рiк. 
Питання 6. Затвердження звiту Наглядової Ради 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2016 рiк.
Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової Ради 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2016 рiк.
Питання 7. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудитора про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2016 рiк та затвердження 
заходiв за результатами розгляду вищезазначених 
висновкiв. Вирiшили: 1.Прийняти до вiдома звiт та 
висновки зовнiшнього аудитора – незалежної аудитор-
ської фiрми «Приватне акцiонерне товариство 
«ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ 
КОМПАНI» про результати аудиторської перевiрки 
рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 
2016 рiк. 2.У зв’язку з вiдсутнiстю суттєвих зауважень 
зовнiшньої аудиторської фiрми «Приватне акцiонерне 
товариство «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН 
СЕРВIСЕЗ КОМПАНI» стосовно результатiв фiнансово-
господарської дiяльностi ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2016 
р., розробку заходiв за результатами розгляду висновкiв 
аудиторської фiрми «Приватне акцiонерне товариство 
«ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ 
КОМПАНI» вважати недоцiльною.
Питання 8. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудитора про 
консолiдованi результати фiнансово-господарської 
дiяльностi ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2016 рiк, у тому 
числi його дочiрнiх пiдприємств, та затвердження 
заходiв за результатами розгляду вищезазначених 
висновкiв.
Вирiшили: 1.Прийняти до вiдома звiт та висновки 
зовнiшнього аудитора – незалежної аудиторської фiрми 
«Приватне акцiонерне товариство «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ 
ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI» про результати 
аудиторської перевiрки рiчної консолiдованої 
фiнансової звiтностi ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2016 рiк, 
включаючи його дочiрнi пiдприємства. 2.У зв’язку з 
вiдсутнiстю суттєвих зауважень зовнiшньої аудиторської 
фiрми «Приватне акцiонерне товариство «ДЕЛОЙТ ЕНД 
ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI» стосовно 
консолiдованих результатiв фiнансово-господарської 
дiяльностi ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2016 р., включаючи 
його дочiрнi пiдприємства, розробку заходiв за результа-
тами розгляду висновкiв аудиторської фiрми «Приватне 
акцiонерне товариство «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ 
ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI» вважати 
недоцiльною.
Питання 9. Затвердження результатiв дiяльностi 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2016 рiк.
Вирiшили: Затвердити фiнансовий звiт ПАТ «УКРСОЦ-
БАНК» за 2016 рiк, складений за мiжнародними 
стандартами фiнансової звiтностi, та результати 
дiяльностi ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2016 рiк
Питання 10. Затвердження консолiдованих результатiв 
дiяльностi ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2016 рiк, в тому 
числi його дочiрнiх пiдприємств. Вирiшили: Затвердити 
консолiдований фiнансовий звiт ПАТ «УКРСОЦБАНК» 
за 2016 рiк, складений за мiжнародними стандартами 
фiнансової звiтностi, та консолiдованi результати 
дiяльностi ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2016 рiк, у тому

числi його дочiрнiх пiдприємств. Питання 11. Про 
покриття збиткiв, отриманих ПАТ «УКРСОЦБАНК» у 
2016 роцi.
Вирiшили: Не покривати збитки, отриманi за результата-
ми дiяльностi ПАТ «УКРСОЦБАНК» у 2016 роцi. 
Питання 12. Прийняття рiшення про виплату рiчних 
дивiдендiв та за твердження їх розмiру.
Вирiшили: 1.Нарахувати та виплатити дивiденди за 
привiлейованими акцiями в розмiрi 5 (п’ять) вiдсоткiв вiд 
номiнальної вартостi кожної привiлейованої акцiї, що 
вiдповiдає 0,005 грн. на кожну привiлейовану акцiю, (що 
в сумi складає 25,1 тис. грн.) в порядку, визначеному 
законодавством України та Статутом ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК». 
Наглядовiй Радi ПАТ «УКРСОЦБАНК» встановити дату 
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв за привiлейованими акцiями, порядок та 
строк виплати дивiдендiв. Виплату дивiдендiв за 
привiлейованими акцiями здiйснити за рахунок 
нарахованих витрат за привiлейованими акцiями Банку 
в загальнiй сумi 25,1 тис. грн. 2.Виплату дивiдендiв 
здiйснити через депозитарну систему України. 
3.Дивiденди за простими акцiями за результатами 
дiяльностi ПАТ «УКРСОЦБАНК» у 2016 роцi не 
нараховувати й не виплачувати 
Питання 13. Прийняття рiшення про припинення 
повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦ-
БАНК».
Вирiшили: 1.Припинити повноваження членiв Наглядо-
вої Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК»: Хвесюка Рушана 
Федоровича (Rushan Khvesyuk), Карiмова Iльдара 
Альфредовича (Ildar Alfredovich Karimov), Бакстера 
Ендрю (Andrew Baxter), Кауфмана Едуарда Стiвена 
(Edward Steven Kaufman), Мазепи Iгоря Олександрови-
ча (Igor Oleksandrovych Mazepa), Лоренцо Джаноттi 
(Lorenzo Gianotti). 2.Рiшення про припинення повнова-
жень Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦ-
БАНК» вступає в силу з моменту обрання нового складу 
Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» шляхом 
кумулятивного голосування у кiлькостi, визначенiй цими 
рiчними Загальними Зборами Акцiонерiв 
ПАТ «УКРСОЦБАНК». 
Питання 14. Встановлення кiлькiсного складу Наглядо-
вої Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Вирiшили: Встановити кiлькiсний склад Наглядової 
Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» - шiсть (6) осiб 
Питання 15. Обрання членiв Наглядової Ради 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Пропозицiя щодо кандидатiв у 
члени Наглядової Ради надiйшла вiд акцiонера 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгс СА ( ABH Holdings SA), що володiє 
99,9104 % акцiй Банку). 
Вирiшили: Згiдно результатiв кумулятивного голосуван-
ня до складу Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» 
обранi: Хвесюк Рушан Федорович - представник 
акцiонера Ей-Бi-Ейч Холдiнгс СА (ABH Holdings S.A.), 
Карiмов Iльдар Альфредович - представник акцiонера 
«Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А.» (ABH Holdings S.A.), Бакстер 
Ендрю Джон - представник акцiонера «Ей-Бi-Ейч 
Холдiнгс С.А.» (ABH Holdings S.A.), Шпек Роман 
Васильович - незалежний директор (незалежний член), 
Мазепа Iгор Олександрович - незалежний директор 
(незалежний член), Лоренцо Джаноттi - незалежний 
директор (незалежний член)
Питання 16. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що 
укладатимуться з Головою та iншими членами 
Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК»; встановлення 
розмiру винагороди Голови та iнших членiв Наглядової 
Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК», у тому числi заохочуваль-
них та компенсацiйних виплат; обрання осiб, якi 
уповноважуються на пiдписання договорiв (контрактiв) з 
Головою та iншими членами Наглядової Ради 
ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Вирiшили: 1.Затвердити умови цивiльно-правового 
договору, що укладатиметься з членом Наглядової Ради 
ПАТ «УКРСОЦБАНК». 2.Обрати Голову Наглядової 
Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» особою, що уповноважуєть-
ся на пiдписання цивiльно-правового договору з членом 
Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Питання 17. Затвердження принципiв (кодексу) корпора-
тивного управлiння ПАТ «УКРСОЦБАНК».
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Вирiшили: Затвердити принципи (кодекс) корпоративно-
го управлiння ПАТ «УКРСОЦБАНК»
Дата проведення 18.07.2017
Скликання позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв 
Банку було iнiцiйоване Наглядовою Радою Банку 
(протокол № 40 вiд 19.06.2017 р.).
Порядок денний та результати розгляду питань порядку 
денного позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв 
Банку:
Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї позачергових 
Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю в складi 8-ми осiб: 
- голова лiчильної комiсiї: Рудєв М.М.; - члени лiчильної 
комiсiї: Рубанко О.О., Главатських В.В., Хуторна О.В., 
Овсюхно С.М., Бекенштейн Т.I., Кучеренко Ю.В., 
Антюхов Б.В. Повноваження обраного складу лiчильної 
комiсiї дiють до обрання її нового складу на наступних 
Загальних Зборах Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Питання 2. Обрання Голови позачергових Загальних 
Зборiв Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Вирiшили: Обрати Головою позачергових Загальних 
Зборiв Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» Директора 
Юридичного департаменту ПАТ «УКРСОЦБАНК» 
Бороненко Вiкторiю Юрiївну.
Питання 3. Обрання секретаря позачергових Загальних 
Зборiв Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Вирiшили: Обрати секретарем позачергових Загальних 
Зборiв Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» начальника 
вiддiлу консультування, контрактiв та спецiальних 
проектiв Управлiння загально-правової пiдтримки 
Юридичного департаменту ПАТ «УКРСОЦБАНК» 
Кирилову Ядвiгу Романiвну.
Питання 4. Затвердження регламенту позачергових 
Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК». 
Вирiшили: Затвердити регламент позачергових 
Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Питання 5. Внесення змiн та доповнень до Статуту 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УК-
РСОЦБАНК» шляхом затвердження його в новiй 
редакцiї. 
Вирiшили: 1.Внести змiни та доповнення до Статуту 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКР-
СОЦБАНК», виклавши його в новiй редакцiї. 2.Головi 
Правлiння ПАТ «УКРСОЦБАНК» Савощенко Тамарi 
Юрiївнi пiдписати нову редакцiю Статуту ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» та 
здiйснити заходи щодо: - погодження нової редакцiї Ста-
туту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРСОЦБАНК» з Нацiональним банком України; - дер-
жавної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» 
вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.
Дата проведення 04.12.2017
Скликання позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв 
Банку було iнiцiйоване Наглядовою Радою Банку 
(протокол № 69 вiд 06.11.2017 р.). 
Порядок денний та результати розгляду питань порядку 
денного позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв 
Банку: 
Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї позачергових 
Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю в складi 7-ми осiб: 
голова лiчильної комiсiї – Рудєв М.М., члени лiчильної 
комiсiї: Рубанко О.О., Главатських В.В., Бекенштейн Т.I., 
Чабан Т.А., Антюхов Б.В., Король Л.В. Повноваження 
обраного складу лiчильної комiсiї дiють до обрання її 
нового складу на наступних Загальних Зборах 
Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Питання 2. Обрання Голови позачергових Загальних 
Зборiв Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК». 
Вирiшили: Обрати Головою позачергових Загальних 
Зборiв Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» Директора 
Юридичного департаменту ПАТ «УКРСОЦБАНК» 
Бороненко Вiкторiю Юрiївну.
Питання 3. Обрання секретаря позачергових Загальних 
Зборiв Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Вирiшили: Обрати секретарем позачергових Загальних 
Зборiв Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» головного 
юрисконсульта вiддiлу правового забезпечення 
адмiнiстративно - господарської дiяльностi Управлiння 
правового забезпечення поточної банкiвської дiяльностi

Юридичного департаменту ПАТ «УКРСОЦБАНК» 
Кирилову Ядвiгу Романiвну.
Питання 4. Затвердження регламенту позачергових 
Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Вирiшили: Затвердити регламент позачергових 
Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Питання 5. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, якi будуть укладатись з Головою та членами 
Наглядової Ради ПАТ "УКРСОЦБАНК"; обрання осiб, якi 
уповноважуються на пiдписання цивiльно-правових 
договорiв з Головою та членами Наглядової Ради 
ПАТ "УКРСОЦБАНК". Вирiшили: 1.Затвердити умови 
цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладатись з 
Головою та наступними членами Наглядової Ради 
ПАТ "УКРСОЦБАНК": Хвесюком Рушаном Федоровичем 
(Rushan Khvesyuk), Карiмовим Iльдаром Альфредови-
чем (Ildar Alfredovich Karimov), Бакстером Ендрю 
Джоном (Andrew John Baxter), Шпеком Романом 
Васильовичем, Мазепою Iгорем Олександровичем. 
2.Уповноважити Голову Наглядової Ради ПАТ "УКРСОЦ-
БАНК" Хвесюка Рушана Федоровича (Rushan Khvesyuk) 
на пiдписання цивiльно-правового договору з членами 
Наглядової Ради ПАТ "УКРСОЦБАНК": Карiмовим 
Iльдаром Альфредовичем (Ildar Alfredovich Karimov), 
Бакстером Ендрю Джоном (Andrew John Baxter), 
Шпеком Романом Васильовичем, Мазепою Iгорем 
Олександровичем. 3.Уповноважити члена Наглядової 
Ради ПАТ "УКРСОЦБАНК" Карiмова Iльдара Альфредо-
вича (Ildar Alfredovich Karimov) на пiдписання цивiльно-
правового договору з Головою Наглядової Ради 
ПАТ "УКРСОЦБАНК" Хвесюком Рушаном Федоровичем 
(Rushan Khvesyuk). 
Питання 6. Внесення змiн та доповнень до Статуту 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРСОЦБАНК» шляхом затвердження його в новiй 
редакцiї. 
Вирiшили: Рiшення не прийнято.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього 
періоду

За результатами періоду, що 
передував звітньому

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привіле-
йовани-

ми 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за привілейовани-
ми акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 25074.78

Нарахувані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

0 0 0 0.005

Сума виплачених/
перерахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 18795.24

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

- - - 25.01.2017

Дата (дати) 
перерахування 
дивідендів через 
депозитарну 
систему із 
зазначенням сум 
(грн) перерахованих 
дивідендів на 
відповідну дату

- - - 22.05.2017/18795.24

Дата (дати) 
перерахування/
відправлення 
дивідендів 
безпосередньо 
акціонерам із 
зазначенням сум 
(грн) перерахова-
них/відправлених 
дивідендів на 
відповідну 
дату

- - - -
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Опис Рiчними Загальними Зборами Акцiонерiв Банку, що 
вiдбулись 25.04.2017р., було прийнято рiшення про ви-
плату дивiдендiв за результатами дiяльностi у 2016 роцi 
та затверджено їх розмiр, а саме: «Прийняте рiшення: 
1. Нарахувати та виплатити дивiденди за 
привiлейованими акцiями в розмiрi 5 (п’ять) вiдсоткiв 
вiд номiнальної вартостi кожної привiлейованої акцiї, 
що вiдповiдає 0,005 грн. на кожну привiлейовану акцiю, 
(що в сумi складає 25,1 тис. грн.) в порядку, визначено-
му законодавством України та Статутом ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК». 
Наглядовiй Радi ПАТ «УКРСОЦБАНК» встановити дату 
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв за привiлейованими акцiями, порядок та 
строк виплати дивiдендiв. Виплату дивiдендiв за 
привiлейованими акцiями здiйснити за рахунок нарахо-
ваних витрат за привiлейованими акцiями Банку в 
загальнiй сумi 25,1 тис. грн. 2. Виплату дивiдендiв 
здiйснити через депозитарну систему України.  
3. Дивiденди за простими акцiями за результатами 
дiяльностi ПАТ «УКРСОЦБАНК» у 2016 роцi не нарахо-
вувати й не виплачувати.» 
На виконання рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв На-
глядова Рада Банку рiшенням вiд 16 травня 2017 року 
встановила: Дата складення Перелiку осiб, якi мають 
право на отримання дивiдендiв за привiлейованими 
акцiями, - кiнець дня 25 сiчня 2017 року; Дивiденди за 
привiлейованими акцiями нарахувати до 22 травня 
2017 року в розмiрi 5 (п'ять) вiдсоткiв номiнальної 
вартостi акцiї, що вiдповiдає 0,005 грн. на кожну 
привiлейовану акцiю; До 31 травня 2017 року, перера-
хувати дивiденди на рахунок, вiдкритий Центральним 
депозитарiєм України у Розрахунковому центрi з обслу-
говування договорiв на фiнансових ринках, для зараху-
вання на рахунки депозитарних установ та депозитарiїв–
кореспондентiв для їх подальшого переказу 
депозитарними установами на рахунки депонентiв.
Протягом 2017 року Банком було виплачено 
депонованi

дивіденди: 192,68 грн. за простими акцiями Банку та 
1261,27 грн. за привiлейованими акцiями Банку. 
Iнформацiя про суму нарахованих дивiдендiв, суму на-
рахованих дивiдендiв на одну акцiю за 2017 рiк – не 
надається у зв’язку з пiдписанням рiчного звiту до дати 
проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi 
вiдбудуться 26.04.2018 р. 
До голосування на зборах з питання щодо виплати На-
глядовою Радою Банку запропонований наступний 
проект рiшення: «1. Нарахувати та виплатити дивiденди 
за привiлейованими акцiями в розмiрi 5 (п'ять) вiдсоткiв 
вiд номiнальної вартостi кожної привiлейованої акцiї, 
що вiдповiдає 0,005 грн. на кожну привiлейовану акцiю, 
(що в сумi складає 25,1 тис. грн.) в порядку, визначено-
му законодавством України та Статутом ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСОЦБАНК". 
Наглядовiй Радi ПАТ "УКРСОЦБАНК" встановити дату 
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв за привiлейованими акцiями, порядок та 
строк виплати дивiдендiв. Виплату дивiдендiв за 
привiлейованими акцiями здiйснити за рахунок нарахо-
ваних витрат за привiлейованими акцiями банку в 
загальнiй сумi 25,1 тис. грн. 2. Виплату дивiдендiв 
здiйснити через депозитарну систему України. 3. 
Дивiденди за простими акцiями за результатами 
дiяльностi ПАТ "УКРСОЦБАНК" у 2017 роцi не нарахо-
вувати й не виплачувати.» Iнформацiя про сума випла-
чених/перерахованих дивiдендiв,
Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отри-
мання дивiдендiв, Дата (дати) перерахування дивiдендiв 
через депозитарну систему iз зазначенням сум (грн) 
перерахованих дивiдендiв на вiдповiдну дату за резуль-
татами звiтного 2017 року не надається у зв’язку з по-
данням звiту до НКЦПФР до дати настання подiй – 
вiдповiдного рiшення Наглядової Ради Банку.

Голова Правлiння Світек Іван
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «ЕСУ»; ЄДРПОУ 33940565; 
02002, м. Київ,
вул. Челябінська, 5А, тел. (044) 
234-15-41

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

33940565.smida.gov.ua

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю
«МАКАУДИТСЕРВІС» Покровська 
філія, 41418734;
Донецька обл., м. Покровськ, 
вул. Прокоф’єва, буд. 115

Опис Товариство не є акціонерним товари-
ством, тому інформація про загальні 
збори та дивіденди не надається.

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

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

2. Директор _________________________ в.о. Зайцев

товариСтво З обмеЖеноЮ віДПовіДальніСтЮ
 «еСУ»

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

Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Тернопiльське автотранспортне підприємство 16127» 2. Код за ЄДРПОУ – 
03118883. 3. Місцезнаходження - 46002, м. Тернопiль, вул. Галицька, 38.  
4. Міжміський код, телефон та факс – (0352)52-52-98 (0352) 52-52-23. 5. 
Електронна поштова адреса: atp 16127@1.ua. 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: atp_16127.te.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

іі. текст повідомлення
26 квітня 2018р. на чергових загальних зборах акціонерів прийняте рі-

шення (протокол від 26.04.2018 ) про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення, характер 

правочинів:щодо продажу рухомого складу. Гранична сукупна вартiсть 
правочинiв - 1 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi - 4202 тис. грн. Спiвiдношення граничної сукуп-
ної вартостi правочинiв до вартостi активiв - 23,80%. Загальна кiлькiсть го-
лосуючих акцiй - 2381555, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах - 2327133, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення - 2327133 штук, кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0.

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

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

Голова правління   В.В. Стець 
 (підпис)
  26.04.2018

Приватне акцIонерне товариСтво 
«терноПIльСьке автотранСПортне ПіДПриємСтво 16127»
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річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента
Приватне акцiонерне товариство "Запорiжтрансформатор", 00213428
Запорізька обл., Днiпровський р-н, 69600, Запорiжжя, Днiпровське шосе 
(061) 270-39-00,
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
ztr.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 "АЛЬЯНСАУДИТ", 34829687 
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)
30.03.2017 відбулись чергові загальні збори акціонерів. Перелiк питань, 
що розглядались на Загальних зборах: 1) прийняття рiшення про 
обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та припинення їх повнова-
жень; 2) розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2016 рiк, 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора 
Товариства; 3) розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та 
загальний стан Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради Товариства; 4) розгляд звiту та затвер-
дження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк, прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї товариства; 
5) прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової 
звiтностi) Товариства за 2016 рiк; 6) прийняття рiшення про затвердження 
основних напрямкiв дiяльностi i планiв Товариства на 2017 рiк; 
7) прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв Товариства; 
8) прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв; 
9) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової 
ради Товариства. 10) прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової 
ради Товариства; 11) прийняття рiшення про затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової 
ради Товариства; 12) прийняття рiшення про припинення повноважень 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 13) прийняття рiшення про обрання 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства; 14) прийняття рiшення про затвер-
дження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 
Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та 
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з 
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства; 15) прийняття рiшення про 
надання згоди на вчинення значного правочину. Особи, що подавали 
пропозицiї до перелiку питань до порядку денного: акцiонер Товариства 
Рибалко О.В. З першого питання порядку денного: обрати склад 
лiчильної комiсiї у кiлькостi 5 осiб. До складу лiчильної комiсiї обрати 
наступних осiб (члени лiчильної комiсiї): 1) Овденко Галина 
Володимирiвна; 2) Лагодюк Євгенiй Степанович; 3) Кустова Вiкторiя 
Леонiдiвна; 4) Куликова Людмила Олексiївна. Обрати Новоторова 
Олександра Леонiдовича головою Лiчильної комiсiї. Припинити повнова-
ження обраної лiчильної комiсiї з моменту завершення цих загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства. З другого питання порядку денного: 
прийняти до вiдома звiт Генерального директора Товариства за 2016 рiк. 
Роботу Генерального директора Товариства у 2016 роцi визнати 
задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, 
основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також 
iнтересам Товариства в цiлому. З третього питання порядку денного: 
прийняти до вiдома звiт Наглядової ради про свою дiяльнiсть та 
загальний стан Товариства у 2016 роцi. Роботу Наглядової ради у 2016 
роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї 
розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також 
iнтересам Товариства та акцiонерiв в цiлому. З четвертого питання 
порядку денного: прийняти до вiдома звiт та затвердити висновки 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї 
Товариства у 2016 роцi визнати задовiльною. З п’ятого питання порядку 
денного: затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 
2016 рiк. З шостого питання порядку денного: затвердити основнi 
напрямки дiяльностi i плани Товариства на 2017 рiк. З сьомого питання 
порядку денного: збиток Товариства, отриманий за пiдсумками господар-
ської дiяльностi в 2016 роцi в сумi 931 244 591,71 грн., покрити за 
рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. У зв’язку з вiдсутнiстю чистого 
прибутку за пiдсумками 2016 року та нерозподiленого прибутку за

пiдсумками попереднiх рокiв, дивiденди не нараховувати та не виплачу-
вати. З восьмого питання порядку денного:згiдно частини 3 статтi 70 
Закону України «Про акцiонернi товариства», схвалити вчинення 
Товариством наступних значних правочинiв. Схвалити вчинення 
Товариством правочинiв протягом одного року з моменту прийняття 
цього рiшення, на наступних умовах: гранична сукупна вартiсть кожного 
зi значних правочинiв - не бiльше еквiваленту 300 (триста) мiльйонiв 
доларiв США на дату вчинення правочину; характер правочинiв - право-
чини, предметом яких є надання поруки банкiвським установам за 
зобов’язаннями третiх осiб, залучення кредитiв, позик, передання майна 
Товариства в iпотеку, заставу, внесення змiн до умов фiнансування, 
наданого банкiвськими установами, укладення договорiв гарантiй та 
акредитивiв. Схвалити вчинення Товариством правочинiв протягом 
одного року з моменту прийняття цього рiшення, на наступних умовах: 
гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше 
еквiваленту 130 (сто тридцять) мiльйонiв доларiв США на дату вчинення 
правочину; характер правочинiв - правочини, предметом яких є придбан-
ня товарiв, робiт, послуг. Схвалити вчинення Товариством правочинiв 
протягом одного року з моменту прийняття цього рiшення, на наступних 
умовах: гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не 
бiльше еквiваленту 130 (сто тридцять) мiльйонiв доларiв США на дату 
вчинення правочину; характер правочинiв - правочини, предметом яких є 
продаж товарiв, що виробляються Товариством. Надати Наглядовiй радi 
Товариства повноваження щодо прийняття рiшень про вчинення значних 
правочинiв згiдно умов, затверджених цим рiшенням, а також про 
визначення (погодження) будь-яких iнших умов значних правочинiв (в 
тому числi їх вартiсть), що будуть вчинятись Товариством вiдповiдно до 
умов цього рiшення. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження 
щодо прийняття рiшень про визначення посадової особи, на яку буде 
покладено обов’язок щодо пiдписання та укладення вищезазначених 
правочинiв. З девятого питання порядку денного: припинити повноважен-
ня всiх членiв Наглядової ради Товариства. З десятого питання порядку 
денного: перелiк кандидатiв до складу Наглядової ради Товариства, якi 
набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими 
кандидатами до складу Наглядової ради Товариства: Коротка Ганна 
Лукiвна, Машковцев Сергiй Вячеславович, Паладiй Iгор Володимирович, 
Романенко Микола Володимирович, Рибалко Олександр Вiкторович. З 
одинадцятого питання порядку денного: затвердити умови цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства. Затвердити наступний розмiр оплати членiв Наглядової ради 
Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за вiдповiдними 
договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно. Обрати 
Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на 
пiдписання зазначених вище договорiв з членами Наглядової ради 
Товариства. З дванадцятого питання порядку денного: припинити 
повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. З тринадцятого 
питання порядку денного: Перелiк кандидатiв до складу Ревiзiйної комiсiї 
Товариства, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно 
з iншими кандидатами до складу Наглядової ради Товариства: Турiй Оле-
на Василiвна, Шевченко Юрiй Миколайович, Линда Свiтлана Iванiвна. З 
чотирнадцятого питання порядку денного: затвердити умови цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. Затвердити наступний розмiр оплати членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за вiдповiдними 
договорами надаються членами Ревiзiйної комiсiї безоплатно. Обрати 
Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на 
пiдписання зазначених вище договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. З п’ятнадцятого питання порядку денного: згiдно частини 2 
статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», надати згоду на 
вчинення товариством значного правочину шляхом укладання мiж 
товариством та Публiчним акцiонерним товариством «Сбербанк» (далi 
- Банк) Договору про внесення змiн до Договору про вiдкриття кредитної 
лiнiї № 72-В/12/08/КЛ-КБ вiд 21.09.2012р. (далi – Кредитний договiр) на 
наступних умовах: - продовження термiну дiї Кредитної лiнiї до 
31.01.2018p.; - лiмiт Кредитної лiнiї у розмiрi 58 200 000,00 доларiв США; 
- встановлення процентної ставки за користування кредитом у розмiрi не 
бiльше 12% рiчних; - змiна графiку погашення основної заборгованостi та 
процентiв за користування кредитом; - внесення iнших змiн на узгодже-
них з Банком умовах. Згiдно частини 2 статтi 70 Закону України «Про 
акцiонернi товариства», надати згоду на вчинення товариством значних 
правочинiв шляхом укладання мiж товариством та Банком Договорiв про 
внесення змiн до: договору застави б/н вiд 28.11.2014р., договору 
застави б/н вiд 21.09.2012р., договору застави б/н вiд 15.10.2012р., 
договору застави б/н вiд 29.10.2012р., iпотечного договору б/н вiд 
29.10.2012р. (реєстрацiйний номер 1643), iпотечного договору б/н вiд 
29.10.2012р. (реєстрацiйний номер 1658), iпотечного договору б/н вiд 
19.07.2013р. (реєстрацiйний номер 758), (далi – Договори забезпечення), 
у зв’язку зi змiною умов кредитування Товариства по Кредитному
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договору, на наступних умовах: - продовження термiну дiї Кредитної лiнiї до 
31.01.2018p.; - лiмiт Кредитної лiнiї у розмiрi 58 200 000,00 доларiв США; - 
встановлення процентної ставки за користування кредитом у розмiрi не 
бiльше 12% рiчних; - змiна графiку погашення основної заборгованостi та 
процентiв за користування кредитом; - внесення iнших змiн на узгоджених з 
Банком умовах. Органiзацiю виконання цих рiшень будь-яким чином та спосо-
бом, достатнiм для його виконання, в тому числi, але не виключно, шляхом 
визначення будь-яких iнших (в тому числi iстотних) умов Кредитного договору 
та Договорiв забезпечення, що зазначенi вище, вiдповiдних договорiв про 
внесення змiн до них, покласти на Генерального директора Товариства або 
на особу, на яку покладено виконання обов’язкiв Генерального директора.
30.03.2017 відбулись позачергові загальні збори акціонерів. Перелiк питань, 
що розглядались на Загальних зборах: 1) прийняття рiшення про обрання 
складу та членiв лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень; 2) прий-
няття рiшення про змiну типу та найменування Товариства; 3) прийняття 
рiшення про затвердження нової редакцiї статуту Товариства; 4) прийняття 
рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про Загальнi збори 
акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор»; 
5) прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про На-
глядову раду Приватного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор»; 
6) прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про 
Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства 
«Запорiжтрансформатор»; 7) прийняття рiшення про припинення повнова-
жень членiв Наглядової ради Товариства; 8) прийняття рiшення про обран-
ня членiв Наглядової ради Товариства; 9) прийняття рiшення про затвер-
дження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та об-
рання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами 
Наглядової ради Товариства; 10) прийняття рiшення про припинення повно-
важень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства; 11) прийняття рiшення про об-
рання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства; 12) прийняття рiшення про за-
твердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди 
та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з чле-
нами Ревiзiйної комiсiї Товариства; 13) прийняття рiшення про надання зго-
ди на вчинення значного правочину. Особи, що подавали пропозицiї до 
перелiку питань до порядку денного: акцiонер Товариства Рибалко О.В. 
Збори проводилися з iнiцiативи Наглядової ради Товариства у зв'язку зi 
змiнами законодавства, з метою приведення статуту та iнших внутрiшнiх 
документiв ПрАТ «ЗТР» у вiдповiднiсть iз положеннями закону України «Про 
акцiонернi товариства». З першого питання порядку денного: обрати склад 
лiчильної комiсiї у кiлькостi 5 осiб. До складу лiчильної комiсiї обрати на-
ступних осiб (члени лiчильної комiсiї): 1) Овденко Галина Володимирiвна;  
2) Лагодюк Євгенiй Степанович; 3) Кустова Вiкторiя Леонiдiвна; 4) Куликова 
Людмила Олексiївна. Обрати Новоторова Олександра Леонiдовича голо-
вою Лiчильної комiсiї. Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї з 
моменту завершення цих загальних зборiв акцiонерiв Товариства. З другого 
питання порядку денного: змiнити тип Товариства з публiчного на приватне. 
Змiнити найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства 
«Запорiжтрансформатор» на Приватне акцiонерне товариство 
«Запорiжтрансформатор». З третього питання порядку денного: затвердити 
нову (чотирнадцяту) редакцiю статуту Товариства. З четвертого питання по-
рядку денного: затвердити нову (одинадцяту) редакцiю положення «Про 
Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 
«Запорiжтрансформатор». З п’ятого питання порядку денного: затвердити 
нову (дванадцяту) редакцiю положення «Про Наглядову раду Приватного 
акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор». З шостого питання по-
рядку денного: затвердити нову (десяту) редакцiю положення «Про Ревiзiйну 
комiсiю Приватного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор».

З сьомого питання порядку денного: припинити повноваження всiх членiв На-
глядової ради Товариства. З восьмого питання порядку денного: перелiк 
кандидатiв до складу Наглядової ради Товариства, якi набрали найбiльшу 
кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами до складу На-
глядової ради Товариства: 1) Коротка Ганна Лукiвна; 2) Машковцев Сергiй 
Вячеславович; 3) Паладiй Iгор Володимирович; 4) Рибалко Олександр 
Вiкторович; 5) Романенко Микола Володимирович. З дев’ятого питання по-
рядку денного: затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладати-
муться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити наступний розмiр 
оплати членiв Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: 
послуги за вiдповiдними договорами надаються членами Наглядової ради 
безоплатно. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповно-
важується на пiдписання зазначених вище договорiв з членами Наглядової 
ради Товариства. З десятого питання порядку денного: припинити повнова-
ження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. З одинадцятого питання по-
рядку денного: перелiк кандидатiв до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi 
набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидата-
ми до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства: 1) Турiй Олена Василiвна; 2) Шев-
ченко Юрiй Миколайович; 3) Линда Свiтлана Iванiвна. З дванадцятого питан-
ня порядку денного: затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що 
укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердити наступ-
ний розмiр оплати членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за договорами, зазна-
ченими вище: послуги за вiдповiдними договорами надаються членами 
Ревiзiйної комiсiї безоплатно. Обрати Генерального директора Товариства 
особою, яка уповноважується на пiдписання зазначених вище договорiв з 
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. З тринадцятого питання порядку ден-
ного: згiдно частини 2 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», 
надати згоду на вчинення Товариством значного правочину шляхом укладан-
ня мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «Сбербанк»  
(далi - Банк) Договору про внесення змiн до Договору про вiдкриття кредитної 
лiнiї № 72-В/12/08/КЛ-КБ вiд 21.09.2012 р. (далi – Кредитний договiр) на на-
ступних умовах: - продовження термiну дiї Кредитної лiнiї не бiльше нiж до  
01.10.2018 р.; - лiмiт Кредитної лiнiї у розмiрi 58 200 000,00 доларiв США; - про-
центна ставка за користування кредитом у розмiрi 12% рiчних; - змiна графiку 
погашення основної заборгованостi та процентiв за користування кредитом; - 
внесення iнших змiн на узгоджених з Банком умовах. Згiдно частини 2 статтi 
70 Закону України «Про акцiонернi товариства», надати згоду на вчинення 
Товариством значних правочинiв шляхом укладання мiж Товариством та Бан-
ком Договорiв про внесення змiн до: договору застави б/н вiд 28.11.2014 р., 
договору застави б/н вiд 21.09.2012 р., договору застави б/н вiд 15.10.2012 р., 
договору застави б/н вiд 29.10.2012 р., iпотечного договору б/н вiд 29.10.2012 р. 
(реєстровий номер 1643), iпотечного договору б/н вiд 29.10.2012 р. (реєстро-
вий номер 1658), iпотечного договору б/н вiд 19.07.2013 р. (реєстровий номер 
758), (далi – Договори забезпечення), у зв’язку зi змiною умов кредитування 
Товариства по Кредитному договору, на наступних умовах: - продовження 
термiну дiї Кредитної лiнiї не бiльше нiж до 01.10.2018 р.; - лiмiт Кредитної лiнiї 
у розмiрi 58 200 000,00 доларiв США; - процентна ставка за користування 
кредитом у розмiрi не бiльше 12% рiчних; - змiна графiку погашення основної 
заборгованостi та процентiв за користування кредитом; - внесення iнших змiн 
на узгоджених з Банком умовах. Органiзацiю виконання цього рiшення будь-
яким чином та способом, достатнiм для його виконання, в тому числi, але не 
виключно, шляхом пiдписання, визначення будь-яких iнших (в тому числi 
iстотних) умов Кредитного договору та Договорiв забезпечення, що зазначенi 
вище, вiдповiдних договорiв про внесення змiн до них, покласти на Генераль-
ного директора Товариства або на особу, на яку покладено виконання 
обов’язкiв Генерального директора.
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

Генеральний директор Прат «Зтр»  клейнер і.С.

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

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

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

Приватне акцIонерне 
товариСтво 
"ГравIтон", 14314647 
Чернівецька , Першотравневий, 
58023, м.Чернiвцi, вул. Руська, 
248, 03722 6-18-62,

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

 25.04.2018р.

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

https://sites.google.com/site/
patgraviton/

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

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

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

Приватне акцIонерне 
товариСтво 
"Паритет" , 
25153928Полтавська , -, 39610, 
м.Кременчук, проїзд Галузевий, 
буд.30 (0536)642191 ,

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

26.04.2018

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

www.paritet-kremen.com.ua
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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 
"кременчуцьке кар'єроуправління 
"кварц ", 35328439, вул.Київська, 85, 
м.Кременчук, Полтавська, Україна, 
39631, (05366) 5-15-34

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

26.04.2018

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

www.kvarc.pat.ua

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

АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ФОРМІ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАТ-АУДИТ", 
23413650

5. Інформація про загальні збори: 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 19.04.17. Кворум зборів: 
77,27%. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1.Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затверджен-
ня регламенту Загальних зборів.
3.Звіт Директора ПАТ "ККУ "Кварц" про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Директора. 
4.Звіт Ревізійної комісії ПАТ "ККУ "Кварц" про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків 
Ревізійної комісії. 
5.Звіт Наглядової ради ПАТ "ККУ "Кварц" за 2016 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження 
розміру дивідендів за 2016 рік.
8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9.Обрання Директора Товариства.
10.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11.Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 
трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання 
уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: 
позачергові збори не проводились. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Головою лічильної 
комісії - Козлову В.О., члени лічильної комісії - Уколова С.С., Таран С.П.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісіїї після проведення 
Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до 
чинного законодавства України.
2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Легкого Івана 
Семеновича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Кускову 
Анну Олександрівну.
2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПАТ 
"ККУ "Кварц": доповідь по третьому питанню - до 20 хвилин; інші доповіді 
- до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 
5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного 
голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за 
принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 9 та 11а 
порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного 
голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом 
Директора та печаткою Товариства.
3.Звіт Директора ПАТ "ККУ "Кварц" про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ККУ "Кварц" про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради ПАТ "ККУ "Кварц" за 2016 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року затвердити. 
7.У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2016 рік не нараховувати.
8.Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.
9.Обрати Директором Товариства строком на 5 років (до проведення 
річних Загальних зборів) - Федотова Геннадія Івановича.
10.Повноваження членів Наглядової ради Товариства припинити.
11.1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення 
річних Загальних зборів) у наступному складі: Синьоокий Юрій Анатолійович,

Яковенко Віктор Іванович, Радченко Анатолій Іванович, Абрамик Воло-
димир Ярославович, Легкий Іван Семенович.
11.2. Умови контрактів, що укладатимуться із членами Наглядової ради 
затвердити.
11.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із члена-
ми Наглядової ради, Директора Товариства - Федотова Геннадія Івано-
вича.
По першому, четвертому, шостому, восьмому питаннях порядку денного 
голосували:
"ЗА" - 11 474 голоси, що становить 99,973 % від кількості голосів акціоне-
рів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосу-
ючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 3 голоси, що становить 0,027 % від кількості голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є влас-
никами голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та 
є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По другому питанню порядку денного голосували:
"ЗА" - 11 464 голоси, що становить 99,89 % від кількості голосів акціоне-
рів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосу-
ючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 13 голосів, що становить 0,11 % від кількості голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є влас-
никами голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та 
є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По третьому питанню порядку денного голосували:
"ЗА" - 11 404 голоси, що становить 99,36 % від кількості голосів акціоне-
рів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосу-
ючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 73 голоси, що становить 0,64 % від кількості голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є влас-
никами голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та 
є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По п'ятому питанню порядку денного голосували:
"ЗА" - 11 414 голосів, що становить 99,45 % від кількості голосів акціоне-
рів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосу-
ючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 63 голоси, що становить 0,55 % від кількості голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є влас-
никами голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та 
є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По сьомому питанню порядку денного голосували:
"ЗА" - 11 384 голоси, що становить 99,19 % від кількості голосів акціоне-
рів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих простих іменних акцій.
“ПРОТИ” - 80 голосів, що становить 0,70 % від кількості голосів акціоне-
рів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих простих іменних акцій.
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"УТРИМАЛИСЬ" - 13 голосів, що становить 0,11 % від кількості голосів акціоне-
рів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голо-
суючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кіль-
кості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючих простих іменних акцій.
По дев'ятому питанню порядку денного голосували:
Підсумки кумулятивного голосування:
ПІБ кандидата Кількість голосів для 
кумулятивного голосування
Федотов Геннадій Іванович 11 467 
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кіль-
кості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючих простих іменних акцій.
По десятому питанню порядку денного голосували:
ЗА" - 11 464 голоси, що становить 99,886 % від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих 
простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 10 голосів, що становить 0,087 % від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих 
простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 3 голоси, що становить 0,027 % від кількості голосів акціоне-
рів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голо-
суючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кіль-
кості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючих простих іменних акцій.
По одинадцятому питанню порядку денного голосували:
Підсумки кумулятивного голосування:
11.1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення

річних Загальних зборів) у наступному складі: Синьоокий Юрій Анатолійович, 
Яковенко Віктор Іванович, Радченко Анатолій Іванович, Абрамик Володимир 
Ярославович, Легкий Іван Семенович.
ПІБ кандидата Кількість голосів для 
кумулятивного голосування
Синьоокий Юрій Анатолійович 11 467
Яковенко Віктор Іванович 11 647
Радченко Анатолій Іванович 11 467
Абрамик Володимир Ярославович 10 956
Легкий Іван Семенович 11 407
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кіль-
кості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючих простих іменних акцій.
11.2. Умови контрактів, що укладатимуться із членами Наглядової ради затвер-
дити.
11.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами На-
глядової ради, Директора Товариства - Федотова Геннадія Івановича.
Підсумки голосування:
"ЗА" - 11 404 голоси, що становить 99,364 % від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих 
простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 60 голосів, що становить 0,523 % від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих 
простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 13 голосів, що становить 0,113 % від кількості голосів акціо-
нерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голо-
суючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кіль-
кості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючих простих іменних акцій.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ріЧна інФормація 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

Приватне акціонерне 
товариСтво «транС-
віСмоС», 32453637, вул. Кирилів-
ська, 160, м. Київ, 04073, (044) 467-56-70

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

17.04.2018

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

https://tvm.com.ua/ukr/publichnaya-
informaciya/

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

2017 рік
1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, місце-
знаходження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ», 
23727615, вул. Попудренка, 52, м. Київ, 
02660, (044) 296-71-71

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

23.04.2018

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

http://iat.kiev.ua/index.php?page_id=188&lang_
id=3

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

2017 рік
1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, місце-
знаходження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «УКРГАЗ-СЕРВІС», 
24594406, вул. Академіка Писаржевського, 
8, м. Київ, 03028, 044 501-19-17

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

25.04.2018

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

http://24594406.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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ 
УПРАВЛIННЯ №24», 04715664, вул.
Солом'янська, 18-а, Київ, 03110, (04571) 
4-21-73

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

25.04.2018

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

http://www.smu24.pat.ua/emitents/reports
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Приватне 
акцIонерне товари-
Ство "лУцькСантех-
монтаЖ №536", 
30248307Волинська , 43005, 
м. Луцьк, вул. Клима Савура, 29 
(0332)746001,

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

26.04.2018

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

lstm.com.ua

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

Приватна аудиторська фiрма 
"СЕРКО", 20135311

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

За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, 
що передував звітньому

за 
простими 
акціями

за 
приві-

лейова-
ними 

акціями

за 
простими 
акціями

за привілейова-
ними акціями

Сума нарахова-
них дивідендів, 
грн.

16250000 0 8125000 0

Нарахувані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

100 0 50 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

13.05.2017 08.04.2016

Дата виплати 
дивідендів
Опис Рiшення про виплату дивiдендiв за звiтний перiод 

прийнято на загальних зборах акцiонерiв 21.04.2017 
року з розрахунку 100 грн. на одну акцiю

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)
найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 267371 256282
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13502 8566
Довгострокові фінансові інвестиції 10745 9072
Запаси 210937 173283
Сумарна дебіторська заборгованість 7187 9893
Грошові кошти та їх еквіваленти 9315 25153
Власний капітал 129396 99110
Статутний капітал 81 81
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 129295 99009
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 137975 157172
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 286.37538 296.36923
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

2863.75385 296.36923

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 162500 162500
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

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

ПовіДомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

і. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне 
товариСтво «книЖкова 
ДрУкарня наУкової книГи»

2. Код за ЄДРПОУ 02475724
3. Місцезнаходження вул. Терещенківська, 4-Б, м. Київ, 01004
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 537-51-05, (044) 537-51-05

5. Електронна поштова 
адреса

kdnk@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використовуєть-
ся емітентом для розкрит-
тя інформації

02475724.infosite.com.ua

7. Вид особливої інформа-
ції

прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних 
правочинів

іі. текст повідомлення
26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ «КДНК» при-

йнято рiшення: надати попередню згоду на вчинення значного правочину, 
який може вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської 
дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього 
рiшення. Предметом такого правочину є продаж належних ПрАТ «КДНК» 
корпоративних прав – 100% частки у статутному капіталі Товариства з об-
меженою відповідальністю «ЛБМ Консалтинг» граничною сукупною вар-
тістю 4 350 000 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності становить 3 962 000 грн. Співвідношення граничної 
сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності становить 109,793%.

Загальна кількість голосуючих акцій становить 695 900 шт., кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах -  
695 719 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення – 695 719 шт., «проти» - 0.

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

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

2. Генеральний директор _________ 
(підпис)

Святоцький О. Д.

26.04.2018
{Додаток 28 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку № 603 від 10.08.2017}

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

CПільне ПіДПриємСтво У 
Формі ПриватноГо 
акіонерноГо товариСтва 
"СоФрахім", код за єДрПоУ 
00393703, 51400, Дніпропетровська обл., 
м.Павлоград, вул.Заводська, 44, тел.
(0563)211-436

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

25.04.2018р.

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

http://www.sofrachime.com/about.html
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ПУбліЧне акціонерне товариСтво 
«леЗниківСький кар`єр»

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

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента:
Публічне акціонерне товариство "лезниківський кар`єр", 
ідентифікаційний код юридичної особи 00292468,
Житомирська , хорошівський р-н, 12135, с. Червоногранітне, 
вул. Гранітна, буд.1,
(04145) 7-62-24, 7-62-31 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 00292468.smіda.gov.ua
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: 
Приватне підприємство "аудиторська фірма "екаунт", ідентифі-
каційний код юридичної особи 31133478
5. Інформація про загальні збори: 
27.04.2017р. проведені чергові Загальні збори акціонерів. Перелік пи-
тань, що розглядалися на Загальних зборах: 1.Обрання лічильної ко-
місії Загальних зборів акціонерів 2.Обрання Голови та секретаря За-
гальних зборів акціонерів 3.Прийняття рішення з питань порядку 
проведення Загальних зборів акціонерів та голосування 4.Звіт Вико-
навчого органу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2016 рік. 5.Звіт 
Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за ре-
зультатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 
6.Звіт та висновки Ревізійної комісії. Прийняття рішення за результата-
ми розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 7.Про за-
твердження річного звіту Товариства за 2016 рік 8.Про затвердження 
порядку покриття збитків за 2016 рік 9.Про внесення змін та доповнень 
до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства, надання повноважень на її підписання та вчинення державної 
реєстрації 10.Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень 
Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду Това-
риства, про Правління Товариства. Затвердження нових редакцій вка-
заних положень. 11.Про скасування внутрішнього положення Про Ре-
візійну комісію Товариства 12.Про припинення повноважень членів 
Наглядової ради Товариства 13.Про обрання членів Наглядової ради 
Товариства 14.Затвердження умов цивільно-правових договорів, які 
будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, обрання осо-
би, уповноваженої підписувати цивільно-правові договори з членами 
Наглядової ради 15.Про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства 16.Про обрання членів Ревізійної комісії товари-
ства.
Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не 
було. Порядок денний був складений та затверджений Наглядовою 
радою. Результати розгляду питань порядку денного - всі питання по-
рядку денного були розглянуті та прийняті одноголосно. По питанню 
16 вирішено не обирати ревізійну комісію. Позачергові збори в 2017 
році не скликались.
6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось

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

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

товариСтво З обмеЖе-
ноЮ вIДПовIДальнIСтЮ 
"ЧеркаСький ЗавоД 
автохIмIї", 36994791, 18003, 
мiсто Черкаси, 18003, В`ячеслава 
Чорновола, 118 (0472) 64-61-60,

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.vamp.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 
«Iмона-Аудит» 23500277

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

Емітент не є акціонерним товариством

6. Інформація про дивіденди. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХIМIЇ" не є 
акцiонерним товариством, а тому не примало рiшення про випалату 
дивiдендiв за простими та привiлегiйованими акцiями.

За результатами 
звітнього періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітньому
за 

прости-
ми 

акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані дивіденди 
на одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

0 0 0 0

Дата виплати дивіден-
дів

0 0 0 0

Опис ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД 
АВТОХIМIЇ" не є акцiонерним товариством, а тому 
не примало рiшення про випалату дивiдендiв за 
простими та привiлегiйованими акцiями.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)
найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 136985 91969
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4143 2907
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 37396 36090
Сумарна дебіторська заборгованість 30228 16066
Грошові кошти та їх еквіваленти 4094 1234
Власний капітал 25526 22457
Статутний капітал 1 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 25525 22456
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 12890 11493
Поточні зобов'язання і забезпечення 98569 58019
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

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ріЧна інФормація 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

Приватне акціонерне товари-
Ство «авіакомПанія «міЖна-
роДні авіалінії України», 14348681, 
вул. Лисенка, будинок 4, м. Київ, Шевченківський 
район, 01030, Україна, +38 044 581 56 56

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.flyuia.com
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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)

і. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «СБЕРБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 25959784
3. Місцезнаходження: 01601 м. Київ, Володимирська, 46
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 3541515, 044 2474545
5. Електронна поштова адреса: bank@sbrf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.sberbank.ua/main_info1/
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 
Єдиним акціонером ПАТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 25.04.2018 (рі-

шення №2) прийняте рішення про припинення повноважень Голови Ради 
Хасіса Лева Ароновича (паспорт: 4511 263826 виданий 15.06.2011 УФМС 
Росiї по мiсту Москвi по району Проспект Вернадського) узвязку із закінчен-
ням строку дії повноважень. Посадова особа володіє часткою у статутному 
капіталі емітента - 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадові зло-
чини не має. На посаді Голови Ради Банку посадова особа перебувала 1 рік 
7 місяців.

Єдиним акціонером ПАТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 25.04.2018 (рі-
шення №2) прийняте рішення про припинення повноважень Заступника 
Голови Ради Банку Вєдяхіна Олександра Олександровича (паспорт  
1801 541495, виданий 09.08.2001 Центральним РВВД м. Волгоград) у 
зв»язку із закінченням строку дії повноважень. Посадова особа володіє 
часткою у статутному капіталі емітента - 0%, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадові злочини не має. На посаді Заступника Голови Ради 
Банку посадова особа перебувала 1 рік.

Єдиним акціонером ПАТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 25.04.2018 (рі-
шення №2) прийняте рішення про припинення повноважень Члена Ради 
Авдєєнко Наталії Миколаївни (паспорт 4518 256198, виданий Відділенням 
УФМС Росiї по мiсту Москвi по району Проспект Вернадського 15.08.2017), 
у зв»язку із закінченням строку дії повноважень. Посадова особа володіє 
часткою у статутному капіталі емітента - 0%, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадові злочини не має. На посаді Члена Ради Банку посадо-
ва особа перебувала 1 рік.

Єдиним акціонером ПАТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 25.04.2018 (рі-
шення №2) прийняте рішення про припинення повноважень Члена Ради 
Анашкіна Григорія Михайловича (паспорт: 4514 630851, виданий Відділен-
ням УФМС Росії по м.Москві по району Ломоносовський 24.06.2014), у 
зв»язку із закінченнямм строку дії повноважень. Посадова особа володіє 
часткою у статутному капіталі емітента - 0%, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадові злочини не має. На посаді Члена Ради Банку посадо-
ва особа перебувала 1 рік.

Єдиним акціонером ПАТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 25.04.2018 (рі-
шення №2) прийняте рішення про припинення повноважень Члена Ради 
Кухоренко Галини Петрівни (паспорт: МР 1277777, виданий 25.04.2002 
Октябрьським РУВС м. Мiнська), у зв»язку із закінченням строку дії повнва-
жень. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента - 0%, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини не має. На посаді 
Члена Ради Банку посадова особа перебувала 3 роки.

Єдиним акціонером ПАТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 25.04.2018 (рі-
шення №2) прийняте рішення про припинення повноважень Члена Ради 
Дубєнєцкої Алли Миколаївни (паспорт: МС 2811461, виданий 18.03.2016 
Мiнським РУВС Мiнської областi), у зв»язку із припиненням строку дії пов-
новажень. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента 
- 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини не має. На 
посаді Члена Ради Банку посадова особа перебувала 3 роки.

Єдиним акціонером ПАТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 25.04.2018 (рі-
шення №2) прийняте рішення про припинення повноважень Голови Ревізій-
ної комісії Кармова Рустама Амдулаховича (паспорт: 8302 221789, виданий 
21.08.2002 ВВС Баксанського району КБР), у зв»язку із закінченням строку 
дії повноважень. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі 
емітента - 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини не 
має. На посаді Голови Ревізійної комісії Банку посадова особа перебувала 
5 років.

Єдиним акціонером ПАТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 25.04.2018 (рі-
шення №2) прийняте рішення про припинення повноважень Члена Ревізій-
ної комісії Ширяєвої Ольги Едуардівни (паспорт: 1100 258011, виданий 
25.04.2001 ВВС м. Северодвинська Архангельської обл.), у зв»язку із закін-
ченням строку дії повноважень. Посадова особа володіє часткою у статут-
ному капіталі емітента - 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
ві злочини не має. На посаді Члена Ревізійної комісії Банку посадова особа 
перебувала 7 років 1 місяць.

Єдиним акціонером ПАТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 25.04.2017 (рі-
шення №2) прийняте рішення про припинення повноважень Члена Реві-
зійної комісії Гусєва Іллі Ігоровича (паспорт; 4504 188851, виданий ВВС 
району Теплий Стан міста Москви 26.11.2002), у зв»язку із закінченням 
строку дії повноважень. Посадова особа володіє часткою у статутному ка-
піталі емітента - 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадові зло-
чини не має. На посаді Члена Ревізійної комісії Банку посадова особа пе-
ребувала 1 рік.

Єдиним акціонером ПАТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 25.04.2018 (рі-
шення №2) прийняте рішення про обрання Головою Ради Банку Хасіса 
Лева Ароновича з 26.04.2018 на строк до дати проведення чергових річних 
загальних зборів акціонерів (прийняття рішення єдиним акціонером Банку) 
(паспорт: 4511 263826 15.06.2011Відділенням УФМС Росiї по мiсту Москвi 
по району Проспект Вернадського). Посадова особа є представником єди-
ного акціонера Банку - ПАТ Сбєрбанк. Посадова особа протягом останніх 
п'яти років своєї діяльності обіймала посади: старший віце-президент Wal-
Mart Stores Inc.; член Правління, Перший заступник Голови Правління  
ПАТ Сбєрбанк, Голова Ради ПАТ «СБЕРБАНК». Посадова особа володіє 
часткою у статутному капіталі емітента - 0%, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадові злочини не має.

Єдиним акціонером ПАТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 25.04.2018 (рі-
шення №2) прийняте рішення про обрання з 26.04.2018 Заступником Голо-
ви Ради Банку Вєдяхіна Олександра Олександровича (паспорт 1801 
541495, виданий 09.08.2001 Центральним РВВД м. Волгоград) на строк до 
дати проведення чергових річних загальних зборів акціонерів (прийняття 
рішення єдиним акціонером Банку). Посадова особа є представником єди-
ного акціонера Банку - ПАТ Сбєрбанк. Посадова особа протягом останніх 
п'яти років своєї діяльності обіймала посади: Управляючий директор Блоку 
«Ризики» ВАТ «Сбєрбанк Росiї» (РФ), член Ради директорiв Денiзбанк А Ш. 
(Туреччина), член Ради, Заступник Голови Ради ПАТ «СБЕРБАНК». Поса-
дова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента - 0%, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадові злочини не має.

Єдиним акціонером ПАТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 25.04.2018 (рі-
шення №2) прийняте рішення про обрання з 26.04.2018 Членом Ради Банку 
Авдєєнко Наталію Миколаївну (паспорт 4518 256198, виданий Відділенням 
УФМС Росiї по мiсту Москвi по району Проспект Вернадського 15.08.2017), 
на строк до дати проведення чергових річних загальних зборів акціонерів 
(прийняття рішення єдиним акціонером Банку). Посадова особа є представ-
ником єдиного акціонера Банку - ПАТ Сбєрбанк. Посадова особа протягом 
останніх п'яти років своєї діяльності обіймала посади: Заступник директора 
Центру управління дочірніми та залежними товариствами ПАТ Сбєрбанк; 
Старший Керуючий директор Блоку «Sberbank International» ПАТ Сбєрбанк, 
член Ради ПАТ «СБЕРБАНК». Посадова особа володіє часткою у статутно-
му капіталі емітента - 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадові 
злочини не має.

ПАТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 25.04.2018 (рішення №2) прийняте 
рішення про обрання з 26.04.2018 Членом Ради Банку Анашкіна Григорія 
Михайловича (паспорт: 4514 630851, виданий Відділенням УФМС Росії по 
м.Москві по району Ломоносовський 24.06.2014), на строк до дати прове-
дення чергових річних.Згоди посадової особи на розкриття паспортних да-
них не отримано. Посадова особа є представником єдиного акціонера Бан-
ку - ПАТ Сбєрбанк. Посадова особа протягом останніх п'яти років своєї 
діяльності обіймала посади: Заступник директора Департаменту фінансів 
ПАТ Сбєрбанк; Старший Керуючий директор з іноземних банків Керівництва 
блоку «Фінанси» ПАТ Сбєрбанк, член Ради ПАТ «СБЕРБАНК». Посадова 
особа володіє часткою у статутному капіталі емітента - 0%, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадові злочини не має.

Єдиним акціонером ПАТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 25.04.2018 (рі-
шення №2) прийняте рішення про обрання з 26.04.2018 Членом Ради Банку 
Кухоренко Галину Петрівну на строк до дати проведення чергових річних 
загальних зборів акціонерів (прийняття рішення єдиним акціонером Банку) 
(паспорт: МР 1277777 25.04.2002 Октябрьським РУВС м. Мiнська). Посадо-
ва особа є незалежним членом Ради. Посадова особа протягом останніх 
п'яти років своєї діяльності обіймала посади: Генеральний директор 
Асоцiацiї бiлоруських банкiв (Бiлорусь); член Ради ПАТ «СБЕРБАНК». По-
садова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента - 0%, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадові злочини не має.

Єдиним акціонером ПАТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 25.04.2018 (рі-
шення №2) прийняте рішення про обрання з 26.04.2018 Членом Ради Банку 
Дубєнєцкую Аллу Миколаївну на строк до дати проведення чергових річних 
загальних зборів акціонерів (прийняття рішення єдиним акціонером Банку) 
(паспорт: МС 2811461 18.03.2016 Мiнським РУВС Мiнської областi). Поса-
дова особа є незалежним членом Ради. Посадова особа протягом останніх 
п'яти років своєї діяльності обіймала посади: Заступник Голови Правлiння 
ВАТ «БПС-Сбербанк» (Бiлорусь); член Ради ПАТ «СБЕРБАНК». Посадова 
особа володіє часткою у статутному капіталі емітента - 0%, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадові злочини не має.

Єдиним акціонером ПАТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 25.04.2018 (рі-
шення №2) прийняте рішення про обрання з 26.04.2018 Членом Ради Банку 

ПУбліЧне акціонерне товариСтво «Сбербанк»
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Галенко Оксану Миколаївну на строк до дати проведення чергових річних 
загальних зборів акціонерів (прийняття рішення єдиним акціонером Банку) 
(паспорт: МЕ 812068, виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Киє-
ві 22.02.2007). Посадова особа є незалежним членом Ради. Посадова осо-
ба протягом останніх п'яти років своєї діяльності обіймала посаду завідува-
ча кафедри міжнародного обліку і аудиту ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет ім. В Гетьмана». Посадова особа володіє часткою 
у статутному капіталі емітента - 0%, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадові злочини не має.

Єдиним акціонером ПАТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 25.04.2018 (рі-
шення №2) прийняте рішення про обрання з 26.04.2018 Головою Ревізійної 
комісії Банку Кармова Рустама Амдулаховича на строк до дати проведення 
чергових річних загальних зборів акціонерів (прийняття рішення єдиним ак-
ціонером Банку) (паспорт: 8302 221789, виданий 21.08.2002 ВВС Баксан-
ського району КБР). Посадова особа протягом останніх п'яти років своєї ді-
яльності обіймала посади: виконавчий директор - начальник вiддiлу аудиту 
дочiрнього бiзнесу Управлiння внутрiшнього аудиту, начальник вiддiлу ауди-
ту дочiрнiх банкiв та представництв Управлiння внутрiшнього контролю 
ревiзiй i аудита ПАТ Сбєрбанк; Голова Ревізійної комісії ПАТ «СБЕРБАНК». 
Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента - 0%, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадові злочини не має.

Єдиним акціонером ПАТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 25.04.2018 (рі-
шення №2) прийняте рішення про обрання з 26.04.2018 членом Ревізійної 
комісії Банку Ширяєву Ольгу Едуардівну на строк до дати проведення чер-
гових річних загальних зборів акціонерів (прийняття рішення єдиним акціо-
нером Банку) (паспорт: 1100 258011, виданий 25.04.2001 ВВС м. Северод-

винська Архангельської обл.). Посадова особа протягом останніх п'яти років 
своєї діяльності обіймала посади:провiдний аудитор вiддiлу аудиту 
дочiрнього бiзнесу Управлiння внутрiшнього аудиту, старший аудитор 
вiддiлу аудиту дочiрнiх банкiв та представництв Управлiння внутрiшнього 
контролю ревiзiй i аудита, аудитор вiддiлу аудиту центрального апарату i 
Групи Управлiння внутрiшнього контролю ревiзiй i аудита ПАТ Сбєрбанк; 
Член Ревізійної комісії ПАТ «СБЕРБАНК». Посадова особа володіє часткою 
у статутному капіталі емітента - 0%, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадові злочини не має.

Єдиним акціонером ПАТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 25.04.2018 (рі-
шення №2) прийняте рішення про обрання з 26.04.2018 членом Ревізійної 
комісії Банку Гусєва Іллю Ігоровича (паспорт: 4504 188851, виданий ВВС 
району Теплий Стан міста Москви 26.11.2002) на строк до дати проведення 
чергових річних загальних зборів акціонерів (прийняття рішення єдиним ак-
ціонером Банку). Посадова особа протягом останніх п'яти років своєї діяль-
ності обіймала посади: Директор проектів АТ «Сбєрбанк Лізинг»; Директор 
проектів Блоку «Sberbank International» ПАТ Сбєрбанк, член Ревізійної комі-
сії ПАТ «СБЕРБАНК». Посадова особа володіє часткою у статутному капіта-
лі емітента - 0%, непогашеної судимостi за корисливi 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. Голова Правління  князєва і.о.
25.04.2018

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

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

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

Приватне акцIонерне 
товариСтво 
"ЖитомирСька Фабрика 
нетканих матерIалIв 
"тетерIв", 00306897Житомирська , 
Житомирський, 10002, м. Житомир, 
вул. Святослава Рiхтера, буд. 75 
(0412)34-55-23,

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.teterev.pat.ua

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 
СIльСькоГоСПоДарСьке 
риболовецько-
ПромиСлове 
товариСтво "Жовтень", 
02797907 Київська, Вишгородський , 
07323, Толокунь, - 0961819918,

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

відсутня

ПовіДомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: 

Приватне акціонерне товариСтво
«УкраїнСька війСьково-Страхова 

комПанія»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31304718
1.3. Місцезнаходження емітента 01135, м. Київ, вул. Григорія Андрю-

щенка, буд. 4 (Літера Б)
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 230-48-13,  

230-48-14
1.5. Електронна поштова адреса емітента: vsk@vsk.com.ua 
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації www.vsk.com.ua
1.7.Вид особливої інформації: Про прийняття рішення про виплату ди-

відендів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-

СТРАХОВА КОМПАНІЯ» прийняло рішення про виплату дивідендів 
21.03.2018 року;

дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-
дів -18.06.2018 р.;

розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення за-
гальних зборів -760 000,00 грн.; 

дата початку виплати дивідендів – 19.06.2018 року;
дата закінчення виплати дивідендів - 30.06.2018 року;
спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам;
порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному 

обсязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів. 
2. Вид особливої інформації: Вiдомостi про зміну складу посадових 

осіб емітента
Заочні загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»      26 квітня 2018 року 
прийняли рішення про обрання Маньковського Анатолія Олександровича 
Першим заступником Голови Правління паспорт: МЕ 378755, виданий 
Солом’янським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17 червня 2004 року стро-
ком до 31 березня 2019 року, 

Розмір пакета акцій 0%; 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років:
Приватне акціонерне товариство «Військово-страхова компанія», За-

ступник Голови Правління.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у зв’язку з 

припиненням строку повноважень Першого заступника Голови Правління 
Підпис

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства.

Голова Правління  ткачов в.в.
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річна інформація емітента цінних паперів
I. основні відомості про емітента

1. Повне наймену-
вання емітента, код 
за ЄДРПОУ, місце-
знаходження, між-
міський код та теле-
фон емітента

Публiчне акцiонерне товариство "БАЗИС", 
14231737Чернігівська , д/н, 14021, м.Чернiгiв, 
вул. Любецька, 70 0462-649226,

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

26.04.2018

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

http://smida.gov.ua/site/14231737/

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"РФС-Аудит", 31275766

5. Інформація про 
загальні збори 
(розділ заповню-
ється у випадку, 
якщо емітент - ак-
ціонерне товари-
ство)

Чергові загальні збори акціонерів проводились 
06.04.2017 року.
Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про припи-
нення повноважень лiчильної комiсiї. Обрання 
лiчильної комiсiї.
2. Звiт правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк, 
визначення основних напрямiв дiяльностi на 2017 рiк 
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт наглядової ради за 2016 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт i висновки ревiзiйної комiсiї за результатами 
дiяльностi товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту та затвердження 
висновкiв ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2016 рiк. 
Розподiл прибутку.
6. Затвердження розмiру та строку виплати рiчних 
дивiдендiв.
7. Прийняття рiшення про припинення повноважень 
голови та членiв наглядової ради. Обрання членiв 
наглядової ради.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень 
голови та членiв ревiзiйної комiсiї. Обрання членiв 
ревiзiйної комiсiї.
9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з 
членами наглядової ради та ревiзiйної комiсiї, 
встановлення розмiру винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання договорiв.
10. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися товариством протягом року пiсля 
прийняття такого рiшення.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного нада-
но не було.
За результатами розгляду та голосування на 
загальних зборах були прийнятi рiшення:
- обрано лiчильну комiсiю;
- затверджено звiти правлiння, наглядової ради та 
ревiзiйної комiсiї;
- затверджено рiчний звiт товариства, прийнято 
рiшення частину прибутку видiлити на виплату 
дивiдендiв, решту прибутку залишити 
нерозподiленим;
- затверджено розмiр i строки виплати дивiдендiв;
- обрано наглядову раду та ревiзiйну комiсiю, 
затвердженi умови цивiльно-правових договорiв з 
членами наглядової ради та ревiзiйної комiсiї;
- попередньо надано згоду на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятись товариством 
протягом року пiсля прийняття такого рiшення.

Пiдсумки голосування стосовно питань 1-6,9,10: 
Кiлькiсть голосiв, поданих «За» прийняття рiшень: 
100% вiд загальної кiлькостi голосiв власникiв акцiй, 
якi беруть участь у зборах. 
Голосування щодо питань 7,8 проводилось бюлетеня-
ми для кумулятивного голосування. Пiдсумки 
голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих за кожного з 
кандидатів - 282261, що становить 100% вiд 
загальної кiлькостi голосiв власникiв акцiй, якi беруть 
участь у зборах. 
Позачергові загальні збори акціонерів проводи-
лись 15.12.2017 року.
Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Змiна типу товариства з публiчного акцiонерного 
товариства на приватне акцiонерне товариство 
«БАЗИС».
3. Внесення змiн до статуту товариства шляхом 
затвердження його у новiй редакцiї у зв'язку зi змiною 
типу товариства. 
4. Внесення змiн до положень товариства шляхом 
затвердження їх у новiй редакцiї: положення про 
загальнi збори акцiонерiв, положення про наглядову 
раду, положення про правлiння, положення про 
ревiзiйну комiсiю у зв'язку зi змiною типу товариства.
5. Прийняття рiшення про припинення повноважень 
голови та членiв наглядової ради ПАТ «БАЗИС». 
Обрання членiв наглядової ради ПрАТ «БАЗИС».
6. Прийняття рiшення про припинення повноважень 
голови та членiв ревiзiйної комiсiї ПАТ «БАЗИС». 
Обрання членiв ревiзiйної комiсiї ПрАТ «БАЗИС».
7. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з 
членами наглядової ради та ревiзiйної комiсiї, 
встановлення розмiру винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання договорiв.
8. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного нада-
но не було.
Проведення позачергових загальних зборiв 
iнiцiювала наглядова рада товариства.
За результатами розгляду та голосування на 
позачергових загальних зборах були прийнятi 
рiшення:
- обрано лiчильну комiсiю;
- вирiшено змiнити тип товариства з публiчного на 
приватне з 30.07.2018 року;
- внесено змiни до статуту та положень товариства;
- затверджено розмiр дивiдендiв.
Пiдсумки голосування стосовно питань 1-4,8: 
Кiлькiсть голосiв, поданих «За» прийняття рiшень: 
100% вiд загальної кiлькостi голосiв власникiв акцiй, 
якi беруть участь у зборах. 
Голосування щодо питань 5,6 проводилось бюлетеня-
ми для кумулятивного голосування. Пiдсумки 
голосування: Кiлькiсть голосiв, поданих за кожного з 
кандидатів - 0. За пiдсумками кумулятивного 
голосування рiшення не прийнятi, членiв наглядової 
ради та ревiзiйної комiсiї не переобрано.
Пiдсумки голосування стосовно питання 7: Кiлькiсть 
голосiв, поданих «Проти» прийняття рiшення: 100% 
вiд загальної кiлькостi голосiв власникiв акцiй, якi 
беруть участь у зборах. Рішення не прийнято.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами періоду, 

що передував 
звітньому

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахова-
них дивідендів, 
грн.

2000558.40 0 525606.07 0

Нарахувані 
дивіденди на 
одну акцію, грн.

4.60 0 1.208556 0

Сума виплаче-
них дивідендів, 
грн.

1743311.29 0 491441.34 0

ПУблIЧне акцIонерне товариСтво “баЗиС”
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Дата складання 
переліку 
осіб, які мають 
право на 
отримання 
дивідендів

09.01.2018 - 26.04.2017 -

Дата виплати 
дивідендів

22.01.2018 - 10.05.2017 -

Опис Дата прийняття загальними зборами рiшення про 
виплату дивiдендiв - 15.12.2017 року. Дата 
складення перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв, - 09.01.2018 року. Початок 
виплати – 22.01.2018р., закiнчення виплати – 
15.06.2018р. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають 
виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв, 
- 2000558,40 грн. (розмiр дивiдендiв на одну акцiю 
- 4,60 грн., в т.ч. податок з доходiв фiзичних осiб та 
вiйськовий збiр). Спосiб виплати дивiдендiв - 
безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати 
дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в 
повному обсязi. Станом на 31.03.2018 року сума 
виплачених дивiдендiв - 1743311.29 грн. Дивiденди 
не виплаченi в повному розмiрi на момент 
розкриття iнформацiї оскiльки перiод виплати ще 
не закiнчився. 

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)
найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 51042 38615
Основні засоби (за залишковою вартістю) 19488 25811
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 10342 6610
Сумарна дебіторська заборгованість 499 188
Грошові кошти та їх еквіваленти 13578 949
Власний капітал 34135 22193
Статутний капітал 65 65
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 32800 20623
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 16907 16422
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 32.84863 3.91121
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

32.84863 3.91121

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 434904 434904
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

0 0

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

1. Повне наймену-
вання емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, між міський 
код та телефон емітен-
та

ПУблIЧне акцIонерне товари-
Ство "ПерШий УкраїнСький 
мIЖнароДний банк",
14282829,
04070, м. Київ, вул. Андрiївська, буд. 4
+38 (044) 231-73-81

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

27 квітня 2018 року

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

https://about.pumb.ua/investor

4 Найменування, іден-
тифікаційний код юри-
дичної особи - аудитор-
ської фірми (П. І. Б. 
аудитора - фізичної осо-
би - підприємця), якою 
проведений аудит фі-
нансової звітності.

ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги", 
33306921

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 розгляда-
лися на загальних 
зборах, особи, що 
подавали пропозиції 
до переліку питань

1) Вид загальних зборів: позачергові; 
дата проведення: 16.03.2017р.; Кворум зборів: 
92.243295%;
Опис: Порядок денний: 
1. Про обрання Секретаря та Лiчильної комiсiї 
Зборiв.
2. Про затвердження заходiв щодо приведення 
значень економiчних нормативiв Банку у 
вiдповiднiсть до вимог Нацiонального банку 
України.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку 
питань порядку денного: вiдсутнi. 
Особа, що iнiцiювала проведення зборiв: 
Спостережна рада.
Результати розгляду питань порядку денного: всi 
питання порядку денного були розглянутi, по ним

порядку денного. У 
разі проведення 
позачергових зборів 
зазначаються особа, 
що ініціювала 
проведення загальних 
зборів, результати 
розгляду питань 
порядку денного. У 
разі якщо загальні 
збори не відбулися, 
вказуються причини).

прийнятi рiшення. 
2) Вид загальних зборів: чергові; 
дата проведення: 21.04.2017р.; Кворум зборів: 
92.243295%; 
Опис: Порядок денний:
1. Про обрання Секретаря та Лiчильної комiсiї 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
2. Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi 
(рiчного звiту) Банку за 2016 рiк.
3. Про затвердження заходiв за результатами 
розгляду висновку зовнiшнього аудиту вiдносно 
рiчних результатiв дiяльностi (рiчного звiту) Банку 
за 2016 рiк.
4. Про затвердження звiту та висновкiв Правлiння 
Банку про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Банку за 2016 рiк.
5. Про затвердження звiту Спостережної ради 
Банку за 2016 рiк.
6. Про затвердження порядку розподiлу прибутку 
Банку за 2016 рiк.
7. Про припинення повноважень Голови та членiв 
Спостережної ради Банку.
8. Про встановлення кiлькiсного складу Спосте-
режної ради Банку.
9. Про обрання членiв Спостережної ради Банку.
10. Про обрання Голови Спостережної ради 
Банку.
11. Про затвердження умов цивiльно-правового 
договору з членом Спостережної ради, встанов-
лення розмiру винагороди, затвердження 
кошторису для оплати та обрання особи, 
уповноваженої на пiдписання зазначеного 
договору з членом Спостережної ради. 
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку 
питань порядку денного: ТОВ «СКМ ФIНАНС», 
SCM Holdings Limited.
Результати розгляду питань порядку денного: всi 
питання порядку денного були розглянутi, по ним 
прийнятi рiшення.

6. Інформація про 
дивіденди.

Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

Голова Правлiння
Пат «ПУмб» Черненко Сергiй Павлович

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 

товариСтво 
"вIнницький 
олIйноЖировий 
комбIнат"

2. Код за ЄДРПОУ 00373758
3. Місцезнаходження 21034, м. Вiнниця, вул. Немирiвське 

шосе, 26
4. Міжміський код, телефон та факс 0432 27-46-26 0432 65-54-00
5. Електронна поштова адреса tanyagrb@vioil.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http:\\vmzhk.vioil.com

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

№ 
з/п

Дата 
прий-
няття 

рішення

Гранична 
сукуп-
ність 

вартості 
правочи-

нів 
(тис. грн)

вартість активів 
емітента за 

даними остан-
ньої річної фінан-

сової 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 25.04.2018 25000000 4923443 507.774742
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв: 25 квiтня 2018 року;
Характер правочинiв: попередньо надається згода на вчинення Товариством 
значних правочинiв (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов’язанi з 
порукою, кредитом, позикою, гарантiєю, заставою/iпотекою), ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить бiльше 25 
вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi 
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, на перiод 
до проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або 
до прийняття Загальними зборами акцiонерiв iншого рiшення з цього питання. 
При цьому, встановити максимальний граничний розмiр сукупної вартостi 
укладених зазначених правочинiв не бiльше 25 000 000 000,00 (двадцять 
п’ять мiльярдiв) гривень включно.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 25 000 000 тис.грн. (двадцять 
п’ять мiльярдiв) включно.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 4 923 443 тис.грн. (чотири мiльярди дев’ятсот двадцять три 
мiльойни чотириста сорок три тисячi).

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 507,774742.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення:
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 297 688 583 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах - 288 786 866 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 
288 786 866 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття 
рiшення – 0 штук.
2 25.04.2018 10000000 4923443 203.109897
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв: 25 квiтня 2018 року.
Характер правочинiв: попередньо надається згода на укладання Товари-
ством iнших правочинiв, пов’язаних з придбанням або вiдчуженням 
матерiальних цiнностей, наданням та отриманням послуг та виконанням 
робiт, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, 
становить бiльше 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i 
бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi, на перiод до проведення наступних рiчних Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства або до прийняття Загальними зборами 
акцiонерiв iншого рiшення з цього питання. Встановити максимальний 
граничний розмiр сукупної вартостi кожного з таких укладених правочинiв не 
бiльше 10 000 000 000,00 (десять мiльярдiв) гривень включно.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 10 000 000 тис.грн. (десять 
мiльярдiв) включно.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 4 923 443 тис.грн. (чотири мiльярди дев’ятсот двадцять три 
мiльойни чотириста сорок три тисячi).
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 203,109897.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення:
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 297 688 583 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах - 288 786 866 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 
288 786 866 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття 
рiшення – 0 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління  Чаленко Дмитро андрійович

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 "київГУма", 
00152253Київська, Голосiївський 
район, 03039, мiсто Київ, проспект 
40-рiччя Жовтня, 6 (044) 586-24-15,

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

00152253.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 "Аудиторська фiрма 
«П.С.П. Аудит», 36412992 Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фiрма «П.С.П. Аудит», 
36412992

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

II. основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

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

найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 9326 6035
Основні засоби (за залишковою вартістю) 303 420
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 1
Сумарна дебіторська заборгованість 3335 3339
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 72
Власний капітал -23717 -22957
Статутний капітал 401 401
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -24118 -23358
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 33043 28992
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-1.99165 -8.98337

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

-1.99165 -8.98337

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 381594 381594
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0
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ріЧна інФормація
емітента цінних паперів 

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

ПУбліЧне акціонерне 
товариСтво "ДерЖавний 
екСПортно-імПортний 
банк України", 00032112, 
вул. Антоновича, 127, м. Київ, Голосіїв-
ський, 03150, (044) 247-38-38

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.

https://www.eximb.com/ukr/about/
securities_report/2017

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

Станом на дату оприлюднення звіту 
зовнішній аудитор фінансової звітності 
АТ "Укрексімбанк" за 2017 рік Наглядо-
вою радою не визначений.

5. Інформація про загальні збори. 
Згідно ст.7 Закону України "Про банки i банківську діяльність", вищим 
органом управління державного банку є Наглядова рада. Загальні збори 
акціонерів в державному банку не проводяться.
6. Інформація про дивіденди.
Станом на дату оприлюднення звіту Наглядовою радою рішення про виплату 
дивідендів за результатами звітного періоду не приймалось.
Фінансовий результат за 2016 - збиток у розмірі (- 956 667 тис. грн.), у зв’язку з 
чим частка чистого прибутку на виплату дивідендів у 2017 складала - 0 грн. 
Базовий норматив відрахування частки прибутку для господарських това-
риств, що належать державі (50 % або більше часток), або у статутному капі-
талі яких держава має корпоративні права встановлений постановою КМУ від 
28.02.2018 N 139 «Про затвердження базового нормативу відрахування част-
ки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у 
статутному капіталі яких є корпоративні права держави».

Голова Правління  Гриценко о.в.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 

Прат «УкрвоДПроект» 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Український головний проектно-
розвiдувальний та науково-дослiдний 
iнститут з мелiоративного i водогоспо-
дарського будiвництва» 

2. Код за ЄДРПОУ 01035101
3. Місцезнаходження 03035, м.Київ, Митрополита Василя 

Липкiвського,45
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044)2487016 (044)2440421

5. Електронна поштова 
адреса

uvp@uvp-kiev.com.ua

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

www.uvp-kiev.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

II. текст повідомлення
Черговi загальнi Збори Акцiонерiв 20 квiтня 2018 року (Протокол № 24) 

ухвалили рiшення про змiну типу товариства з «публiчного» на «приватне. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй згiдно перелiку наданого депозитарною уста-
новою, якi мали б право на участь , голосуваннi та прийняттi рiшень 
4185990 шт. простих iменних акцiй. Реєстрацiйною комiсiєю зареєстрова-
но голосуючих акцiй 4105639 шт. Рiшення прийнято 3356214 голосами.

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 Дупляк Вiталiй Дмитрович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 27.04.2018

(дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

РИСТВО «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
2. Код за ЄДРПОУ: 21704113
3. Місцезнаходження: 03131, м. Київ , Столичне шосе, 103,  

поверх 21
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442200156
5. Електронна поштова адреса: konyushenko@v-d.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 21704113.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положен-
ня: відомості про прийняття рішення про попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення
25.04.2018р. рiчними загальними зборами акцiонерiв 

ПрАТ «БУДIВЕЛЬНI ТЕХНОЛОГIЇ» (далi Товариство) було прийнято 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством зна-
чних правочинiв (Протокол № 47, вiд 25.04.2018р.), а саме:

-Попередньо погодити укладення значних правочинiв, якi будуть 
укладатися Товариством в процесi його звичайної господарської 
дiяльностi з «25» квiтня 2018 року по «24» квiтня 2019 року, а саме 
договорiв предметом яких є придбання будiвельних i опоряджуваль-
них матерiалiв, а також поточний ремонт належного Товариству неру-
хомого майна та майна, ринкова вартiсть товарiв або послуг, що є 
предметом за такими договорами перевищує 10 вiдсоткiв вартостi 
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства, за умови що вартiсть послуг, за такими договорами сукуп-
но не перевищуватиме 15 000,00 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55 676,5 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 27%. 

-Попередньо погодити укладення значних правочинiв, якi будуть 
укладатися Товариством в процесi його звичайної господарської 
дiяльностi з «25» квiтня 2018 року по «24» квiтня 2019 року, а саме 
договорiв предметом яких є розвиток матерiальної бази Товариства 
шляхом спiвучастi Товариства з фiзичними особами, юридичними 
особами незалежно вiд форм власностi, країни реєстрацiї та 
пiдпорядкування, у тому числi iз органами державної влади та 
мiсцевого самоврядування у рiзних комерцiйних проектах, ринкова 
вартiсть товарiв або послуг, що є предметом за такими договорами 
перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, за умови що вартiсть 
послуг, за такими договорами сукупно не перевищуватиме  
25 000,00 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 55 676,5 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 45%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 264 000 шт., кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що «утримались» - 0 , проголосували «за» -  
264 000 шт., «проти» - 0 прийняття рiшення.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згід-
но з чинним законодавством України.

2. Генеральний Директор  ______  о.м. ткаченко 
 (підпис)  (ініціали та прізвище 
  керівника)
 М.П.  26 квітня 2018 року
  (дата)

Приватне акціонерне товариСтво 
«бУДівельні технолоГії»
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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 
Приватне акціонерне товариСтво 

«євроПейСький Страховий альянС»
2. Код за ЄДРПОУ 19411125
3. Місцезнаходження 04050 м. Київ Глибочицька 33-37
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 254-63-00 (044) 254-63-50
5. Електронна поштова адреса acc@eia.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

II. текст повідомлення 
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів, 

24.04.2018 р. Воронянська Марина Вікторівна (паспорт: серія ТТ номер 
273150 виданий 24.04.2015 р. Печерським РВ ГУ ДМС України в м.Києві) 
переобрана на посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: Без обмежень. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: Голова Правління ПрАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХО-
ВИЙ АЛЬЯНС». Акції емітента Воронянській Марині Вікторівні не нале-
жать.

Рішення про припинення повноважень прийнято 24.04.2018 р. Загальні 
збори акціонерів.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі: Закін-
чився термін повноважень . Посадова особа Суржик Ігор Афанасійович 
(паспорт: фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), 
яка займала посаду Член 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 роки. 
Замість особи, повноваження якої припинено, обрано Лебедєва Євгена 
Валер»яновича.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальні збори акціо-
нерів 24.04.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі: Закін-
чився термін повноважень. Посадова особа Карпова Світлана Сергіївна 
(паспорт: фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних ), 
яка займала посаду Член 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 роки. 
Замість особи, повноваження якої припинено, обрано Панкратова Юрія Во-
лодимировича.

Рішення про обрання прийнято Загальні збори акціонерів 24.04.2018 р. 
Обрання посадової особи виконано на підставі: обрано замість члена Реві-
зійної комісії, повноваження якого припинено. Лебедєв Євген Валер»янович 
(паспорт: фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних ) 
обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який 
обрано особу: Без обмежень. Акції емітента Лебедєву Євгену Валер»яновичу 
не належать.

Рішення про обрання прийнято Загальні збори акціонерів 24.04.2018 р. 
Посадову особу обрано замість члена Ревізійної комісії, повноваження яко-
го припинено. Панкратов Юрій Володимирович (паспорт: фізична особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних ) обрано на посаду Член Ре-
візійної 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: Без обмежень.
Посадовій особі акції емітента не належать.

7.1 Вид особливої інформації Рішення емітента про утворення, припи-
нення його філій, представництв.

II. Текст повідомлення
Загальні збори акціонерів ПрАТ «Європейський страховий альянс» 

24.04.2018 прийняли рішення про ліквідацію, закриття та припинення ді-
яльності балансових відокремлених підрозділів, які фактично не функціо-
нують, а саме: - Друга київська філія (м. Київ, вул. Басейна 7В); - Луганська 
дирекція (м. Луганськ, вул. Оборонна, 6А); - Кіровоградська дирекція (м. Кі-
ровоград, вул. К. Маркса 6А); - Дніпропетровська регіональна дирекція 
(м. Дніпро, вул. Глинки, буд. 16, к.5) ; - Івано-Франківська філія (м. Івано-
франківськ, вул. Незалежності,3); - Сімферопольська дирекція  
(АРК, м. Сімферополь, вул. Гагарина, буд.19,кв 2) ; - Кримська дирекція 
(АРК, м. Севастополь, вул. Сенявіна, 1) ; - Запорізька дирекція (м. Запоріжжя, 
вул. Червоногвардійська, 48); - Донецька дирекція (м. Донецьк, вул. Артема, 
вул. буд 51А); - Харківська дирекція (м. Харків, вул. Іванова, буд 33, оф. 4); - 
Полтавська дирекція (м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27); - філія «Сум-
ська дирекція» (м. Суми, вул. Черепина,26). Функції, які вони виконували – 
діяльність у сфері страхування. Загальні збори акціонерів 
ПрАТ «Європейський страховий альянс» 24.04.2018 прийняли рішення 
створити в регіонах безбалансові структурні підрозділи Центрального апа-
рату: -Філія в м. Одеса Центрального апарату (м. Київ, вул. В. Арнаутська, 
61); -Філія в м. Суми Центрального апарату (м. Суми, пр-т М.Лушпи, б.8,  
оф 22). Функції, які вони виконуватимуть – діяльність у сфері страхування.

7.2 Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів II. Текст повідо-
млення

N
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів 
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
граничної сукупності 

вартості правочинів до 
вартості активів емітента 

за даними останньої 
річної фінансової 

звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 24.04.2018 140 000,0 156 608,0 89,39 

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Європейський страховий альянс», що 
відбулись 24.04.2018, попередньо надали згоду на вчинення значних пра-
вочинів. Відомості щодо правочинів: характер правочинів – договори стра-
хування та/або перестрахування; гранична сукупна вартість правочинів 
140 000, 0 тис. гривень; вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності 156 608, 0 тис. гривень; співвідношення граничної 
сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності 89,39%; загальна кількість голосуючих ак-
цій 5 077 105 штук, всі зареєстровані голосуючі з питання порядку денного 
акції проголосували «за».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
Голова Правління Воронянська М.В.

(підпис) 
25.04.18

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, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Приватне акціонерне 
товариСтво "Гарант 
метиЗ інвеСт", 33717202, 
пр. Карла Маркса, буд. 54-А, м. Дніпро, 
Днiпропетровська область, 49000, 
(056) 726-92-00

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

26.04.2018

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

www.gmi.in.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 
«тіЗ-тоПаЗ», код за ЄДРПОУ 
32077975, 04070, м. Київ, 
вул. Іллінська, 16

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

32077975.smida.gov.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
і. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТІЗ-ТОПАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 32077975
3. Місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Iллiнська, 16
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442200156
5. Електронна поштова адреса: konyushenko@v-d.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 32077975.smida.gov.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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів.

II. текст повідомлення
25.04.2018р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ТIЗ-

ТОПАЗ» (далi Товариство) було прийнято рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення Товариством значних правочинiв (Протокол №29, вiд 
25.04.2018р.), а саме:

-Попередньо погодити укладення значних правочинiв, якi будуть укла-
датися Товариством в процесi його звичайної господарської дiяльностi з 

«25» квiтня 2018 року по «24» квiтня 2019 року, а саме договорiв предме-
том яких є вирiшення питань забудови земельних дiлянок, що перебувають 
у користуваннi Товариства, ринкова вартiсть товарiв або послуг, що є пред-
метом за такими договорами перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Това-
риства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, за умо-
ви що вартiсть послуг, за такими договорами сукупно не перевищуватиме 
10 000,00 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 17 446,5 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 57,3%. За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 206 250 шт., кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що «утримались» - 0 , проголосували «за» - 206 250 шт., 
«проти» - 0 прийняття рiшення.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з чин-
ним законодавством України.

2. Генеральний Директор  ______  Ю.а. нестерук 
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  26 квітня 2018 року
  (дата)

Приватне акціонерне товариСтво 
«тіЗ-тоПаЗ»

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 това-
риСтво "ШвеДСько-УкраїнСь-
ка ГрУПа- "SU GROUP", 23534069, 
м. Київ , д/н, 02121, м. Київ, Вiрменська, 5-а  
(044) 533-55-55,

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

25.04.2018

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

http://www.sugroup.com.ua/index.
php?navid=608

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 акцIонерне 
товариСтво "Страхова 
комПанIя "колоннейД 
Україна", 25395057, 04070, м.Київ, 
вул. Iллiнська, 8, (044) 537-53-90,

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

26.04.2018

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

www.colonnade.com.ua

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 това-
риСтво "УкраїнСька нацIона-
ль на роЗрахУнкова картка", 
23702532, Київська обл., Сквирський р-н, 09025, 
с.Безпечна, вул. Ордаша, 19, (044)494-25-90

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

25.04.2018

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

www.ukrcard.com.ua

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

Приватне акцIонерне 
товариСтво "микола-
ївСька теПлоелектро-
централь", 30083966
54020,Миколаївська , Заводський, 
м. Миколаїв, Каботажний спуск, 18 
(0512)36-20-40,

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

30.04.2018

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

ntec.mk.ua

ріЧна інФормація 
за 2017 рік

емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 
друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-
ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
Пат «банк ФорварД», 34186061, Україна 01032 м.Київ Сак-
саганського, 105, 044 390-84-51

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

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: 

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи ауди-
торської фірми (П.і.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
«АКТИВ-АУДИТ», 30785437

5. інформація про загальні збори: 
28.04.2017 проведено річні загальні збори. Рiчнi збори. Затвердження 

звiту Правлiння, Спостережної Ради за результатами за 2016 рiк, затвер-
дження рiчного звiту Банку за 2016 рiк. Затвердження аудиторського ви-
сновку (звiт незалежного аудитора) ТОВ «КИЇВАУДИТ» за 2016 рiк. Пере-
обрання складу Спостережної Ради Банку.

6. інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"Шведсько-Українська група - "SU 
GROUP"

2. Код за ЄДРПОУ 23534069
3. Місцезнаходження 02121, м. Київ, вул. Вiрменська, 5А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 533-55-55 (044) 533-55-55

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

http://www.sugroup.com.ua/index.
php?navid=608

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

II. текст повідомлення
Посадова особа – Голова Наглядової ради Товариства Жигун Вiталiй 

Якович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повнова-
ження з 24.04.2018 року. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi - 52% (1924 
штук простих iменних акцiй Товариства).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi з 06.04.2011 року по 24.04.2018 року включно.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства «Шведсько-Українська група- «SU GROUP» 
24.04.2018 року (протокол №16 вiд 24.04.2018 року).

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа – Член Наглядової ради Товариства Данилов Юрiй Ва-
лентинович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повно-
важення з 24.04.2018 року. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi з 06.04.2011 року по 24.04.2018 року включно.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства «Шведсько-Українська група- «SU GROUP» 
24.04.2018 року (протокол №16 вiд 24.04.2018 року).

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа – Член Наглядової ради Товариства Жигун Євген 
Вiталiйович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повно-
важення з 24.04.2018 року. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi з 06.04.2011 року по 24.04.2018 року включно.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства «Шведсько-Українська група- «SU GROUP» 
24.04.2018 року (протокол №16 вiд 24.04.2018 року).

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа – Ревiзор Товариства Анiсiмова Наталiя Гнатiвна (пас-
порт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження з 
24.04.2018 року. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi - 14% (518 
простих iменних акцiй Товариства).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi з 06.04.2011 року по 24.04.2018 року включно.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства «Шведсько-Українська група- «SU GROUP» 

24.04.2018 року (протокол №16 вiд 24.04.2018 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Посадова особа - Голова Наглядової ради Товариства Жигун Вiталiй 

Якович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 24.04.2018 
року на строк - згiдно Статуту Товариства. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 52% (1924 штук про-
стих iменних акцiй Товариства). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

2013-2018 р. - ПрАТ «Шведсько-Українська група - «SU GROUP», Прези-
дент. 2013-2018 р. - ПрАТ «Шведсько-Українська група - «SU GROUP» го-
лова наглядової ради. 

Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Шведсько-Українська група- «SU GROUP» 
24.04.2018 року (протокол №16 вiд 24.04.2018 року).

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа - член Наглядової ради Товариства Анiсiмова Наталiя 
Гнатiвна (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 24.04.2018 
року на строк - згiдно Статуту Товариства. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 14% (518 простих 
iменних акцiй Товариства). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

2013-2018 р. ПрАТ «Шведсько-Українська група - «SU GROUP», фiнансовий 
директор. 

Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Шведсько-Українська група- «SU GROUP» 
24.04.2018 року (протокол №16 вiд 24.04.2018 року).

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа - член Наглядової ради Товариства Анiсiмов Денис Ми-
хайлович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 24.04.2018 
року на строк - згiдно Статуту Товариства. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 1% (37 штук простих 
iменних акцiй Товариства). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

2010-2013р. ПрАТ «Шведсько-Українська група - «SU GROUP», начальник 
вiддiлу полива. 2014-2018р. ФОП Анiсiмов Д.М. 

Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Шведсько-Українська група- «SU GROUP» 
24.04.2018 року (протокол №16 вiд 24.04.2018 року).

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа - Ревiзор Товариства Данилов Юрiй Валентинович 
(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 24.04.2018 року на 
строк - згiдно Статуту Товариства. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

2013-2018 р. - ПрАТ «Шведсько-Українська група - «SU GROUP», началь-
ник юридичного вiддiлу. 

Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Шведсько-Українська група- «SU GROUP» 
24.04.2018 року (протокол №16 вiд 24.04.2018 року).

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

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 Федоренко анатолiй Юрiйович

Приватне акцIонерне товариСтво “ШвеДСько-УкраїнСька ГрУПа - “SU GROUP”

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента : Приватне акціо-

нерне товариство «теофіпольський цукровий завод»
2.Код за ЄДРПОУ : 05394995
3.Місцезнаходження : 30601, смт.Теофiполь, вул. Соборна, 12
4.Міжміський код, телефон та факс: (03844) 93506, 93506
5.Електронна поштова адреса: teof_sugar@emitent.km.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: teosugar.km.ua
7.Вид особливої інформації – відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ.Текст повідомлення: Загальними зборами акціонерів від 24.04.2018р. 
прийнято рішення схвалити укладені правочини (договори) за участю Това-
риства, а саме: 1. Договір поруки № 70317Р3 від 15.03.2017року, укладе-
ний між ТОВ «Україна 2001» (Позичальник-1), ТОВ «Теофіполь-ська енер-
гетична компанія» (Позичальник-2), ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» 
(Поручитель) та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Кре-
дитор) на суму 530000,00 тис. грн.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством

2. Голова правління Кирияченко Василь Володимирович 24.04.2018

Приватне акціонерне товариСтво «теоФіПольСький цУкровий ЗавоД»
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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)
і. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне 
товариСтво «ЧеркаСитара»

2. Код за ЄДРПОУ: 22805494
3. Місцезнаходження: 18008 місто Черкаси, вул. Смілянська, буд. 159/5
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 65-32-94, 65-51-56
5. Електронна поштова адреса: cherkasytara@neocm.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про припинення 
емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрут-
ства за рішенням вищого органу емітента або суду

іі. текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про припинення емітента: 24.04.2018 року.

Назва уповноваженого органу емітента, що прийняв це рішення:  
Рішення акціонера (єдиного) ПрАТ «ЧЕРКАСИТАРА».

Причини такого рішення: економiчна недоцiльнiсть подальшого 
функцiонування органiзацiйно-правової форми - акцiонерне товариство.

Спосіб припинення юридичної особи: шляхом перетворення ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИТАРА» в ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИТАРА». 

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2018 року.
Результати голосування із зазначенням кількості голосів «за» 100 голо-

сів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голо-
сів) осіб, які беруть участь у зборах, «проти» 0 голосів.

Повне найменування юридичної особи правонаступника: ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИТАРА».

Відповідно Рiшення № 1 від 24.04.2018р., єдиного акціонера, який во-
лодіє 100 % голосів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕР-
КАСИТАРА», яке має статус протоколу загальних зборів акціонерного то-
вариства відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні 
товариства», було прийняте рішення: припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИТАРА» код за ЄДРПОУ: 22805494, місцезна-
ходження: 18008, місто Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 159/5 шля-
хом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЧЕРКАСИТАРА» код за ЄДРПОУ: 22805494, місцезнаходження: 18008, 
місто Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 159/5.

Порядок розподілу активів та зобов'язань, розмір статутного капіталу пра-
вонаступника (правонаступників): при перетвореннi ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИТАРА» всi його майновi i немайновi права, 
грошовi кошти, зобов'язання та iншi права та обов'язки переходять до його пра-
вонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКА-
СИТАРА» вiдповiдно до передавального акту, що буде складений пiсля спливу 
строку заявлення вимог кредиторами Товариства. Статутний капiтал ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИТАРА» дорiвнюватиме 
розмiру статутного капiталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЧЕРКАСИТАРА», розмiр якого становить 4 400 000,00 гривень.

Обмін акцій ПрАТ «ЧЕРКАСИТАРА» на частки у статутному капіталі 
ТОВ «ЧЕРКАСИТАРА»: акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЧЕРКАСИТАРА», що перетворюється, конвертуються в частки у 
статутному капіталі правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИТАРА» та розподіляються серед його єдино-
го учасника з коефіцієнтом конвертації, що дорівнює 1:1. Одна акція ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИТАРА» 
конвертується в одну частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИТАРА» вартістю 10,00 грн.;

- конвертація акцій на частки у статутному капіталі здійснюватиметься 
із збереженням співвідношення кількості акцій, яке було у єдиного акціоне-
ра у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЧЕРКАСИТАРА», до кількості часток ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИТАРА»;

- право на конвертацію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЧЕРКАСИТАРА», на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИТАРА», що створюється 
шляхом перетворення, має єдиний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИТАРА»; 

- розмір частки єдиного акціонера у статутному капіталі (у відсотках та 
номінальною вартістю) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕР-
КАСИТАРА», дорівнюватиме розміру його частки у статутному капіталі (у від-
сотках та номінальною вартістю) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИТАРА», створеного шляхом перетворення.

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

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

2. Голова комісії з припинення каленчук а.П. 25.04.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акцIонерне 
товариСтво «бмУ-27»

2. Код за ЄДРПОУ: 01271126
3. Місцезнаходження: 18000 місто Черкаси, вулиця Смiлянська, буди-

нок 143
4. Міжміський код, телефон та факс: 0(472) 65-97-83, 65-97-83
5. Електронна поштова адреса: 01271126@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://bmu27.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

іі. текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його при-
йняв: 25.04.2018 року рішення прийнято черговими загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «БМУ № 27» .

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових 

коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займа) - сукупна 
вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму  
10 000 тис.грн.; 

- правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінан-
сової допомоги, займа, застави, поруки, - сукупна вартість таких значних 
угод не повинна перевищувати суму 10 000 тис.грн.;

- правочинів, направлених на укладання договорів капітального ре-
монту основних засобів, договорів підряду, постачання, купівлі-продажу, 
комісії, надання та отримання послуг, виконаних робіт; правочинів, на-
правлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ри-
зиків та інших правочинів, направлених на укладання договорів, перед-
бачених чинним законодавством, 100 000,0 тис.грн.

Гранична сукупність вартості правочинів: 120 000,0 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 1235,5 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 9712,67 %.

Загальна кількість голосуючих акцій 17658 шт.
Ккількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 17658 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

17658 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0 шт.
Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються від-

повідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після на-
дання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

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

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

2. Директор рудиченко Сергiй миколайович 26.04.2018

Приватне акцIонерне товариСтво 
«кооПЗовнIШторГ»

ріЧна інФормація за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування емітента, код за єДрПоУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КООПЗОВНIШТОРГ», 22797815, Україна, Черкаська обл., 
Соснiвський р-н, 18028, мiсто Черкаси, вул. Максима Залiзняка,  
буд. 142/1, (0472) 71-17-72

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://pjsc-koopzovnishtorg.emitents.net.ua/ua/



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №81, 27 квітня 2018 р. 
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ріЧна інФормація за 2017 рік
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-
ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФIКАЦIЇ «ЧЕРКАСИГАЗ», 03361402, Україна Черкаська обл. 
Соснiвський район р-н 18000 м.Черкаси вулиця Громова, 142,  
(0472) 71-19-06

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://www.chergas.ck.ua/

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи ауди-
торської фірми (П.і.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ГЛОССА-АУДИТ, 34013943

5. інформація про загальні збори: 
26.04.2017 проведено річні загальні збори. Черговi загальнi збори 

акцiонерiв скликалися згiдно рiшення Наглядової ради акцiонерного то-
вариства.Питання № 1 - Обрання лiчильної комiсiї.Прийняте рiшення: 
Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi:Голова комiсiї - Вечерська 
Катерина Володимирiвна,Член комiсiї - Дахненко Анастасiя 
Володимирiвна,Член комiсiї - Маринченко Лариса Михайлiвна.Питання 
№ 2 - Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.Прийня-
те рiшення: Обрати головою зборiв - голову Правлiння С.I.Буяна, секре-
тарем зборiв - керiвника Групи корпоративних прав О.I. Хмельковську.
Питання № 3 - Про затвердження порядку ( регламенту ) проведення 
чергових Загальних зборiв акцiонерiв.Прийняте рiшення: Затвердити по-
рядок (регламент) проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв:- 
збори проводяться без перерви,- надати виступаючим по всiх питаннях 
Порядку денного - до 10 хв.,- вiдвести на обговорення питань Порядку 
денного - до 5 хв.,- на виступи, довiдки - до 3 хв.- голосування здiйснюється 
бюлетенями з урахуванням кiлькостi голосiв за принципом одна голосу-
юча акцiя один голос;- запитання i пропозицiї подаються в письмовiй 
формi головi зборiв;- вiдповiдi на запитання надаються пiсля розгляду 
всiх питань порядку денного Зборiв.Питання № 4 - Звiт правлiння Това-
риства за 2016 .Прийняте рiшення: Звiт Правлiння про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк затвердити.
Питання № 5 - Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.Прийняте 
рiшення: Звiт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» за 2016 рiк затвер-
дити.Питання № 6 - Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 
2016 рiк.Прийняте рiшення: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕР-
КАСИГАЗ» за 2016 рiк затвердити.Питання № 7 - Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiтiв Правлiння, Наглядової ради та Ревiзiйної 
комiсiї Товариства .Прийняте рiшення: Визнати роботу Правлiння, На-
глядової ради, Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк задовiльною.Пи-
тання № 8- Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 
рiк.Прийняте рiшення: 1.Затвердити рiчний звiт i бухгалтерський баланс 
ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» за 2016 рiк.Питання № 9 - Розподiл прибутку Това-
риства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2017 року.Прийняте 
рiшення: 1. Чистий прибуток, що має товариство станом на 31.12.2016 р. 
залишити у розпорядженнi ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» та спрямувати його :- 
тридцять вiдсоткiв - на покриття збиткiв Товариства за минулi перiоди ;- 
тридцять вiдсоткiв - на поповнення резервного капiталу;- сорок вiдсоткiв 
- на розвиток виробництва.2. Дивiденди за 2016 рiк не виплачувати. Пи-
тання № 10 - Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товари-
ства на 2017 рiк.Прийняте рiшення: 1. Лiквiдацiя заборгованостi по роз-
рахунках за розподiл природного газу та недопущення її утворення в 
подальшому.2. Приведення заробiтної плати по пiдприємству до рiвня 
середньої заробiтної плати по промисловостi.3. Виконання заходiв щодо 
пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду.4. Здiйснення заходiв по змен-
шенню втрат природного газу та дотримання дисциплiни газоспоживання.5. 
Виконання затвердженої 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. Подальший розвиток та модернiзацiя газорозподiльних 
систем.9. Зменшення обсягiв технологiчних втрат газу.10. Виконання 
робiт по покращенню експлуатацiї газопроводiв i споруд на них, своєчас-
не таякiсне проведення поточного та капiтального ремонтiв основних 
фондiв.11. Забезпечення належного проведення планово-технiчного об-
слуговування з метоюнедопущення порушення правил безпеки викорис-
тання природного газу в побутi.12. Пiдвищення надiйностi та безпеки 
систем газопостачання за рахунок впровадження новогообладнання та 

сучасних технологiй.13. Покращення програмного забезпечення Товари-
ства та пiдвищення ефективностi роботи iнженерно-технiчного 
персоналу.14. Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу 
на лiцензованiй територiїобслуговування, для чого попередньо схвалити 
укладення договорiв Товариством (впродовж одного року з дати прий-
няття рiшення Загальними зборами акцiонерiв) на: - закупiвлю та тран-
спортування природного газу на ВТВ та власнi потреби;- надання послуг 
з розподiлу природного газу. Питання № 11 - Про внесення змiн та допо-
внень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
Прийняте рiшення: 1. Внести змiни та доповнення до Статуту Товари-
ства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. 1. Уповноважити голову 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати Статут Товариства в 
новiй редакцiї, затвердженiй цими Загальними зборами акцiонерiв.2. До-
ручити головi правлiння Товариства або особi, що виконує його обов'язки 
(з правомпередоручення iншим особам) здiйснити державну реєстрацiю 
Статуту в новiй редакцiї.Питання № 12 - Про внесення змiн та доповнень 
до Положень: про Загальнi збори акцiонерiв, про Наглядову раду, про 
Ревiзiйну комiсiю, про Правлiння - шляхом затвердження їх у новiй 
редакцiї .Прийняте рiшення: 1. Внести змiни та доповнення до Положен-
ня про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiннята Ревiзiйну комiсiю 
Товариства шляхом затвердження їх в новiй редакцiї .2.Уповноважити 
голову та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
пiдписатиПоложення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та 
Ревiзiйну комiсiю Товариства, затвердженi цими Загальними зборами 
акцiонерiв, в новiй редакцiї.Питання № 13 - Про припинення повнова-
жень голови та членiв Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ».Прийняте 
рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради То-
вариства у складi:1. Воронiна Iгоря Павловича .2. Величка Юрiя 
Васильовича.3. Бородiна Костянтина Васильовича.4. Назаренка Сергiя 
Леонiдовича.5. Болбаса Володимира Григоровича.6. Боголєпова Дениса 
В'ячеславовича.7. Дiдковської Iрини Олександрiвни.Питання № 14 - Про 
обрання членiв Наглядової ради Товариства.Прийняте рiшення: Обрати 
до складу Наглядової ради товариства наступних осiб:1. Воронiна Iгоря 
Павловича .2. Величка Юрiя Васильовича.3. Бородiна Костянтина 
Васильовича.4. Назаренка Сергiя Леонiдовича.5. Болбаса Володимира 
Григоровича.6. Боголєпова Дениса В'ячеславовича.7. Дiдковську Iрину 
Олександрiвну. (представник акцiонера)Питання № 15 - Затвердження 
умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та чле-
нами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважу-
ється на пiдписання вiд iменi Товариства цивiльно-правових договорiв з 
членами Наглядової ради .Прийняте рiшення: 1.Затвердити умови 
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами 
Наглядової ради ( додатку 1).2.Обрати особою, яка уповноважується на 
пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядо-
вої ради вiд iменi Товариства - голову Правлiння Буяна С.I.Питання № 16 
- Про затвердження значних правочинiв, якi вчинялись акцiонерним То-
вариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2016 фiнансового року, 
якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого 
правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2015 
рiк.Прийняте рiшення: 1.Схвалити правочини в частинi укладання 
договорiв на купiвлю-продаж природного газу для виробничо-
технологiчних витрат та нормованих втрат та його розподiлу у 2016 р. та 
першому кварталу 2017 року, якi вчинялися Товариством у ходi поточної 
господарської дiяльностi, на суму понад 25 % вартостi активiв за даними 
фiнансової звiтностi Товариства на 31.12.2015 р. (на суму до 432 293 тис.
грн., що складає 75,9 % вартостi активiв).Питання № 17 - Про попереднє 
схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Това-
риством у ходi поточної дiяльностi протягом 2017 фiнансового року та 
першого кварталу 2018 р., якщо ринкова вартiсть майна, робiт або по-
слуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 вiдсоткiв вартостi 
активiв Товариства за 2016 р.Прийняте рiшення: 1. Попередньо схвали-
ти правочини в частинi укладання договорiв на купiвлю-продаж природ-
ного газу для виробнича-технологiчних витрат та нормованих втрат, а 
також для забезпечення власних потреб об'єктiв якi знаходяться на 
балансi Товариства та його розподiл , якi можуть вчинятися Товариством 
у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати 
прийняття рiшення Загальними зборами 26.04.2017 р., на суму понад 
25 % вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товари-
ства (до 782 731 тис.грн., що складає 50,1 % вартостi активiв ПАТ «ЧЕР-
КАСИГАЗ» станом на 31.12.2016 року).2. Надати повноваження головi 
правлiння ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» Буяну Сергiю Iвановичу на пiдписання 
вiд iменi Товариства зазначених правочинiв за погодженням з Наглядо-
вою радою .

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

ПУблIЧне акцIонерне товариСтво 
«По ГаЗоПоСтаЧаннЮ та ГаЗиФIкацIї «ЧеркаСиГаЗ»
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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)
і. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУбліЧне акціонерне 
товариСтво «ЧеркаСький ріЧковий Порт»

2. Код за ЄДРПОУ: 03150214
3. Місцезнаходження: 18016 мiсто Черкаси, вулиця Юрія Іллєнка буди-

нок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (472) 36-03-43, 36-03-43
5. Електронна поштова адреса: 03150214@afr.com.ua, port.ck.ua@

gmail.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: www.cherkassyriverport.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

іі. текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧРП» було прийнято рішення про 

надання згоди про вчинення значних правочинів.

Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про надання 
згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2018 року.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема:
Предмет правочину - надання Товариством в оренду виробничого май-

данчика, складських та нежитлових приміщень Товариства
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:  

1068 тис.грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 3411 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості правочинів до вартості активів емітента 

за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 31,31%. 
Загальна кількість голосуючих акцій - 133115 шт; кількість голосуючих 

акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 125614 шт; кіль-
кість голосуючих акцій «за» -125614 шт, «проти» - 0. 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину пе-
редбачені законодавством.

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

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

2. Директор танцюра віктор Юрійович 26.04.2018

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 03150214
3. Місцезнаходження: 18016 мiсто Черкаси, вулиця Юрія Іллєнка будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (472) 36-03-43, 36-03-43
5. Електронна поштова адреса: 03150214@afr.com.ua, port.ck.ua@

gmail.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.cherkassyriverport.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

іі. текст Повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попере-

днє надання згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2018 року.
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема:
Згідно ч.3 ст.70, підпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні 

товариства» - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття цього рішення, наступного характеру:

кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
-угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань 

по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами гос-
подарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);

-угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, 
оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, за-
стави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

-угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так і обо-
ротними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, 
міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне 
управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

-договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення 
до них та пов'язані з ними угоди; 

-цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів 
та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;

-угоди будівельного підряду, лізингу;
-угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
-угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
-договори позики;
-договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, 

позики: сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів 
(продукції), які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяль-
ності.

2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених 
у п.1. цього рішення у розмірі 21000,0 тис.грн;

3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення ха-
рактеру, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. фор-
мах, передбачених чинним законодавством; 

4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, 
контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товари-
ства;

5. Повноваження на підписання угод, договорів, контрактів та ін., що є 
значними правочинами, надати Директору Товариства або уповноваженій 
Директором Товариства особі за довіреністю».

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 3411 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 
615,66%;

загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» та «проти» прийняття рішення:

Загальна кількість голосуючих акцій - 133115 шт; кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 125614 шт; кіль-
кість голосуючих акцій «за» -125614 шт, «проти» - 0. 

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

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

2. Директор танцюра віктор Юрійович 26.04.2018

ПУбліЧне акціонерне товариСтво «ЧеркаСький ріЧковий Порт»

ріЧна інФормація за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «УКР ТОРГ-
БУДМАТЕРIАЛИ», 05470294, Україна Черкаська обл. Смiлянський р-н 20700 
мiсто Смiла вулиця Мазура будинок 2, (04733) 4-72-61

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: Ytbm.at.ua

Приватне акцIонерне товариСтво «торГIвельно-виробниЧе ПIДПриємСтво «УкрторГбУДматерIали»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБIНАТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00447818
3. Місцезнаходження: 20200 Черкаська область, Звенигородський ра-

йон, мiсто Звенигородка, вулиця Козачанська, будинок 35 А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (4740) 2-28-23, 2-50-08
5. Електронна поштова адреса: igor.teliga@zvenigora.com, 00447818@

afr.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.zvenigora.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 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 

25.04.2018 року припинено повноваження Голови Наглядової ради ДЕНИ-
СЕНКА Олександра Петровича, згоди посадової особи на розкриття інфор-
мації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для припинення пов-
новажень: в зв'язку з переобрання Голови та членів Наглядової ради. 
Посадова особа є акціонером товариства і володіє 1 акцією товариства, 
розмір пакета акцій, який належить особі, 0,000000 % від статутного капіта-
лу товариства. Особа перебувала на посаді з 27.04.2017 року до 25.04.2018 
року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 
25.04.2018 року припинено повноваження члена Наглядової ради П'єра 
Лавернь (Pierre LAVERGNE), що є представником акціонера юридичної 
особи САВЕНСІЯ ФРОМАЖ енд ДЕЙРІ ЄВРОПА, 351014352, ФРАНЦІЯ 
(частка в статутному капіталі товариства 99,967203%), згоди посадової 
особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Під-
става для припинення повноважень: в зв'язку з переобрання Голови та 
членів Наглядової ради. Посадова особа не володіє часткою у статутному 
капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 27.04.2017 року до 
25.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 
25.04.2018 року припинено повноваження члена Наглядової ради Стефена 
Бушайє (Stephen BOUCHAYER), що є представником акціонера юридичної 
особи САВЕНСІЯ ФРОМАЖ енд ДЕЙРІ ЄВРОПА, 351014352, ФРАНЦІЯ 
(частка в статутному капіталі товариства 99,967203%), згоди посадової 
особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Під-
става для припинення повноважень: в зв'язку з переобрання Голови та 
членів Наглядової ради. Посадова особа не володіє часткою у статутному 
капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 27.04.2017 року до 
25.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 
25.04.2018 року припинено повноваження члена Наглядової ради Антуана 
Отрана (Antoine AUTRAN), що є представником акціонера юридичної особи 
САВЕНСІЯ ФРОМАЖ енд ДЕЙРІ ЄВРОПА, 351014352, ФРАНЦІЯ (частка в 
статутному капіталі товариства 99,967203%), згоди посадової особи на 
розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для 
припинення повноважень: в зв'язку з переобрання Голови та членів Нагля-
дової ради. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі това-
риства. Особа перебувала на посаді з 27.04.2017 року до 25.04.2018 року. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 
25.04.2018 року припинено повноваження члена Наглядової ради Теліги 
Ігора Івановича (TELIGA Igor Ivanovych), згоди посадової особи на розкрит-
тя інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для припи-
нення повноважень: в зв'язку з переобрання Голови та членів Наглядової 
ради. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить 
особі, 0,000154 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала 
на посаді з 27.04.2017 року до 25.04.2018 року. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв`язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради Товари-
ства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 
25.04.2018 року обрано Головою Наглядової ради ДЕНИСЕНКА Олексан-
дра Петровича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо пас-
портних даних, не отримано. Посадова особа є акціонером і володіє 1 акці-
єю товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 0,000000 % від 
статутного капіталу товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом 

останніх п'яти років: Директор з розвитку бiзнесу в Українi та Росiї ПАТ 
«ЗСК». Особа обрана на посаду на строк до наступних Річних Загальних 
Зборів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

В зв`язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради Товари-
ства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 
25.04.2018 року обрано членом Наглядової ради П'єра Лавернь (Pierre 
LAVERGNE), що є представником акціонера юридичної особи САВЕНСІЯ 
ФРОМАЖ енд ДЕЙРІ ЄВРОПА, 351014352, ФРАНЦІЯ (частка в статутному 
капіталі товариства 99,967203%). Згоди посадової особи на розкриття ін-
формації щодо паспортних даних та інших посад, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років, не отримано. Посадова особа не володіє част-
кою у статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду на строк до 
наступних Річних Загальних Зборів. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

В зв`язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради Товари-
ства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 
25.04.2018 року обрано членом Наглядової ради Стефена Бушайє (Stephen 
BOUCHAYER), що є представником акціонера юридичної особи САВЕНСІЯ 
ФРОМАЖ енд ДЕЙРІ ЄВРОПА, 351014352, ФРАНЦІЯ (частка в статутному 
капіталі товариства 99,967203%), згоди посадової особи на розкриття ін-
формації щодо паспортних даних та інших посад, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років, не отримано. Посадова особа не володіє част-
кою у статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду на строк до 
наступних Річних Загальних Зборів. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

В зв`язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради Товари-
ства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 
25.04.2018 року обрано членом Наглядової ради Антуана Отрана (Antoine 
AUTRAN), що є представником акціонера юридичної особи САВЕНСІЯ 
ФРОМАЖ енд ДЕЙРІ ЄВРОПА, 351014352, ФРАНЦІЯ (частка в статутному 
капіталі товариства 99,967203%), згоди посадової особи на розкриття ін-
формації щодо паспортних даних та інших посад, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років, не отримано. Посадова особа не володіє част-
кою у статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду на строк до 
наступних Річних Загальних Зборів. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

В зв`язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради Товари-
ства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 
25.04.2018 року обрано членом Наглядової ради Телігу Ігора Івановича 
(TELIGA Igor Ivanovych), згоди посадової особи на розкриття інформації 
щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа є акціонером і воло-
діє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 
0,000154 % від статутного капіталу товариства. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: Директор з ЛР ПАТ «ЗСК». Особа об-
рана на посаду на строк до наступних Річних Загальних Зборів. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 
25.04.2018 року припинено повноваження Голови Ревізійної Комісії ПАССО 
Ерік (PASSOT Eric), згоди посадової особи на розкриття інформації щодо 
паспортних даних, не отримано. Підстава для припинення повноважень: в 
зв`язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів Ревізійної Ко-
місії Товариства. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі 
товариства. Особа перебувала на посаді з 27.04.2017 року до 25.04.2018 
року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 
25.04.2018 року припинено повноваження члена Ревізійної Комісії Михай-
лик Людмили Микитівни, згоди посадової особи на розкриття інформації 
щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для припинення повнова-
жень: в зв`язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів Реві-
зійної Комісії Товариства. Посадова особа не володіє часткою у статутному 
капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 27.04.2017 року до 
25.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 
25.04.2018 року припинено повноваження Члена Ревізійної Комісії Кузь-
менка Андрія Володимировича, згоди посадової особи на розкриття інфор-
мації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для припинення пов-
новажень: в зв`язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів 
Ревізійної Комісії Товариства. Посадова особа є акціонером і володіє акці-
ями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 0,000001 % від 
статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 27.04.2017 
року до 25.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

В зв`язку з закінченням терміну повноважень Ревізійної Комісії Това-
риства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 
25.04.2018 року обрано Головою Ревізійної Комісії ПАССО Еріка 
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(PASSOT Eric), згоди посадової особи на розкриття інформації щодо пас-
портних даних та інших посад, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років, не отримано. Посадова особа не володіє часткою у статут-
номк капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на один рік. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

В зв`язку з закінченням терміну повноважень Ревізійної Комісії Товари-
ства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 
25.04.2018 року обрано членом Ревізійної комісії Михайлик Людмилу Мики-
тівну, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних да-
них, не отримано. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі 
товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
головний бухгалтер ПАТ «ЗСК». Особа обрана на посаду терміном на 
один рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

В зв`язку з закінченням терміну повноважень Ревізійної Комісії Товари-
ства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 
25.04.2018 року обрано члена Ревізійної комісії Кузьменка Андрія Володи-
мировича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних 
даних, не отримано. Посадова особа особа є акціонером і володіє акціями 
товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 0,000001 % від ста-
тутного капіталу товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: начальник відділу економіки ПАТ «ЗСК». Особа обрана 
на посаду терміном на один рік. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 
25.04.2018 року припинено повноваження Голови Правління Жірома Кутана 
(Jerome COUTANT), згоди посадової особи на розкриття інформації щодо 
паспортних даних, не отримано. Підстава для припинення повноважень: в 
зв`язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів Правління. По-
садова особа не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа 
перебувала на посаді з 27.04.2017 року до 25.04.2018 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 
25.04.2018 року припинено повноваження Члена Правління Олів'є де СІГА-
ЛОНІ (Olivier de SIGALONY), згоди посадової особи на розкриття інформації 
щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для припинення повнова-
жень: в зв`язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів Прав-
ління. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі товари-
ства. Особа перебувала на посаді з 27.04.2017 року до 25.04.2018 року. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 
25.04.2018 року припинено повноваження Члена Правління Франсуа Вол-
фовскі (Francois WOLFOVSKI), згоди посадової особи на розкриття інфор-
мації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для припинення пов-
новажень: в зв`язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів 
Правління. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі това-
риства. Особа перебувала на посаді з 27.04.2017 року до 25.04.2018 року. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

В зв`язку з закінченням терміну повноважень Правління Товариства, рі-
шенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 25.04.2018 
року обрано Головою Правління Жірома Кутана (Jerome COUTANT), згоди 
посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних та інших 
посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років, не отримано. По-
садова особа не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа 
обрана на посаду терміном на один рік. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв`язку з закінченням терміну повноважень Правління Товариства, рі-
шенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 25.04.2018 
року обрано членом Правління Олів'є де СІГАЛОНІ (Olivier de SIGALONY), 
згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних та 
інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років, не отримано. 
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Осо-
ба обрана на посаду терміном на один рік. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв`язку з закінченням терміну повноважень Правління Товариства, рі-
шенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 25.04.2018 
року обрано членом Правління Франсуа Волфовскі (Francois WOLFOVSKI), 
згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних та 
інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років, не отримано. 
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Осо-
ба обрана на посаду терміном на один рік. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Генеральний директор крилов андрій Юрійович 25.04.2018.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ЧЕРКАСИТАРА»
2. Код за ЄДРПОУ: 22805494
3. Місцезнаходження: 18008 місто Черкаси, вул. Смілянська, буд. 159/5
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 65-32-94, 65-51-56
5. Електронна поштова адреса: cherkasytara@neocm.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

іі. текст Повідомлення 
Згiдно Рiшення № 1 від 24.04.2018 р., акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИТАРА», яке має статус протоколу за-
гальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 Закону 
України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з прийняттям рішення про 
припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИТА-
РА» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИТАРА» припинены повноваження Директора - Ка-
ленчука Анатолія Полікарповича (паспорт: серія НС № 277868, виданий 
Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області від 24.04.1997 р.), який 
володiє часткою в статутному капiталi в розмірі 100 %. Перебував на посадi 
з 15.04.2015 р., до 24.04.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

Згiдно Рiшення № 1 від 24.04.2018 р., акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИТАРА», яке має статус протоколу за-
гальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 Закону 
України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з прийняттям рішення про 
припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИТА-
РА» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИТАРА» припинены повноваження Ревізора - Багін-

ської Олени Броніславівни, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї 
щодо паспортних даних не отримано, не володiє часткою в статутному 
капiталi. Перебувала на посадi з 29.04.2017 р., по 24.04.2018 р. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно Рiшення № 1 від 24.04.2018 р., акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИТАРА», яке має статус протоколу за-
гальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 Закону 
України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з прийняттям рішення про 
припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИТА-
РА» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИТАРА» обрано комісію з припинення Товариства, в 
кількості 2 (двох) осіб, а саме: Головою комісії з припинення: Каленчук Ана-
толій Полікарпович, (паспорт: серія НС № 277868, виданий Соснівським 
РВ УМВС України в Черкаській області від 24.04.1997 р.), який володiє 
часткою в статутному капiталi в розімірі 100 %. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згiдно Рiшення № 1 від 24.04.2018 р., акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИТАРА», яке має статус протоколу за-
гальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 Закону 
України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з прийняттям рішення про 
припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИТА-
РА» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИТАРА» обрано комісію з припинення Товариства, в 
кількості 2 (двох) осіб, а саме: Членом Комісії з припинення: Кайгородова 
Тетяна Вікторівна (паспорт: серії НС № 255144, виданий Придніпровським 
РВ УМВС України в Черкаській області від 08.04.1997 року). Посадова осо-
ба не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник 
директора з кадрових питань. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова комісії з припинення Каленчук А.П. 25.04.2018

Приватне акціонерне товариСтво 
«ЧеркаСитара»
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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 
товариСтво «ЧеркаСький ріЧковий Порт»

2. Код за ЄДРПОУ: 03150214
3. Місцезнаходження: 18016 мiсто Черкаси, вулиця Юрія Іллєнка буди-

нок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (472) 36-03-43, 36-03-43
5. Електронна поштова адреса: 03150214@afr.com.ua, port.ck.ua@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.cherkassyriverport.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

іі. текст Повідомлення 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧРП» протокол 

№ 1 від 25.04.2018 року, припинено повноваження Наглядової Ради това-
риства, а саме: Голови Наглядової ради Бідного Олександра Валентинови-
ча паспорт серія НС №166261 виданий 17.09.1996 року Соснiвським РВ 
УМВС України в Черкаськiй областi. Підстава для припинення повнова-
жень: у зв'язку із закінченням строку повноважень. Посадова особа є акці-
онером розмір пакета акцій, який належить особі 37,588134% від статутно-
го капітала товариства. Особа перебувала на посаді з 21.04.2017 року по 
25.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧРП» протокол 
№ 1 від 25.04.2018 року, припинено повноваження Наглядової Ради това-
риства, а саме: Члена Наглядової ради Атаманенко Віктора Івановича пас-
порт серія КН № 288979 виданий 06.12.1996 року Октябрським РВ ПМУ 
УМВС України в Полтавськiй областi. Підстава для припинення повнова-
жень: у зв'язку із закінченням строку повноважень. Посадова особа є акці-
онером розмір пакета акцій, який належить особі 37,588134 % від статутно-
го капітала товариства. Особа перебувала на посаді з 21.04.2017 року по 
25.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧРП» протокол 
№ 1 від 25.04.2018 року, припинено повноваження Наглядової ради, а 
саме: Члена Наглядової ради Лях Миколи Яковича паспорт серія КН 
№ 907722 виданий 05.05.1999 року Октябрським РВ ПМУ УМВС України в 
Полтавськiй областi. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку із 
закінченням строку повноважень. Посадова особа не є акціонером емітен-
та і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Лях М. Я. був 
представником акціонера Атаманенка В.І. (частка акціонера в статутному 
капіталі товариства 37,588134 %). Особа перебувала на посаді з 21.04.2017 
року по 25.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧРП» протокол 
№ 1 від 25.04.2018 року, припинено повноваження Наглядової ради, а 
саме: Члена Наглядової ради Луценко Наталію Вікторівну паспорт серія 
НЕ № 583931 виданий 25.12.2009 року Соснівським РВ УМВС України в 
Черкаській області. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку із за-
кінченням строку повноважень. Посадова особа не є акціонером емітента і 
не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Луценко Н.В. була 
представником акціонера Атаманенка В.І. (частка акціонера в статутному 
капіталі товариства 37,588134 %). Особа перебувала на посаді з 21.04.2017 
року по 25.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧРП» протокол 
№ 1 від 25.04.2018 року, припинено повноваження Наглядової ради, а 
саме: Члена Наглядової ради Веренича Олександра Сергійовича паспорт 
серія КН № 610894 виданий 07.04.1998 року Ленінським РВ ПМУ УМВС 

України в Полтавськiй областi. Підстава для припинення повноважень: у 
зв'язку із закінченням строку повноважень. Посадова особа не є акціоне-
ром емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Вере-
нич О.С. є представником акціонера Бідного О.В. (частка акціонера в ста-
тутному капіталі товариства 37,588134 %). Особа перебувала на посаді з 
21.04.2017 року по 25.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

В зв'язку з рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧРП» 
протокол № 1 від 25.04.2018 року та протокол №5 засідання Наглядової 
ради від 25.04.2018 року обрано Наглядову раду товариства в кількості 
п'яти осіб, а саме: Голову Наглядової ради Бідного Олександра Валентино-
вича паспорт серія НС № 166261 виданий року Соснiвським РВ УМВС 
України в Черкаськiй областi. Посадова особа є акціонером, розмір пакета 
акцій, який належить особі 37,588134% від статутного капітала товариства. 
Особа обрана на посаду терміном на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв'язку з рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧРП» 
протокол № 1 від 25.04.2018 року, обрано Наглядову раду товариства в 
кількості п'яти осіб, а саме: Члена Наглядової ради Атаманенко Віктора 
Івановича паспорт серія КН № 288979 виданий 06.12.1996 року Октябр-
ським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi. Посадова особа є ак-
ціонером розмір пакета акцій, який належить особі 37,588134 % від статут-
ного капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на 1 рік. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний ди-
ректор, консультант з ефективності підприємства. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв'язку з рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧРП» 
протокол № 1 від 25.04.2018 року, обрано Наглядову раду товариства в 
кількості п'яти осіб, а саме: Члена Наглядової ради Лях Миколу Яковича 
паспорт серія КН № 907722 виданий 05.05.1999 року Октябрським РВ ПМУ 
УМВС України в Полтавськiй областi. Посадова особа не є акціонером емі-
тента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана 
на посаду терміном на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: менеджер з організації виробництва, економіст з до-
говірних та претензійних питань. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Лях М. Я. є представником акціоне-
ра Атаманенка В.І. (частка акціонера в статутному капіталі товариства 
37,588134 %).

В зв'язку з рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧРП» 
протокол № 1 від 25.04.2018 року, обрано Наглядову раду товариства в 
кількості п'яти осіб, а саме: Члена Наглядової ради Луценко Наталію Ві-
кторівну паспорт серія НЕ № 583931 виданий 25.12.2009 року Соснівським 
РВ УМВС України в Черкаській області. Посадова особа не є акціонером 
емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа об-
рана на посаду терміном на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: фінансовий директор. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Луценко Н.В. є пред-
ставником акціонера Атаманенка В.І. (частка акціонера в статутному капі-
талі товариства 37,588134 %).

В зв’язку рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧРП» 
протокол № 1 від 25.04.2018 року, обрано Наглядову раду товариства в 
кількості п’яти осіб, а саме: Члена Наглядової ради Веренича Олександра 
Сергійовича паспорт серія КН № 610894 виданий 07.04.1998 року Ленін-
ським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi. Посадова особа не є 
акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. 
Особа обрана на посаду терміном на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: проект-менеджер, заступник директора. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Веренич О.С. є представником акціонера Бідного О.В. (частка акціо-
нера в статутному капіталі товариства 37,588134 %).

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

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

2. Директор танцюра віктор Юрійович 26.04.2018

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 ТОВАРИ-
СТВО «БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №3», 01271113, Україна Чер-
каська обл. Соснiвський р-н 18008 м.Черкаси вул. Хоменка, 19, 0472636455

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: smu-3.info

Приватне акцIонерне товариСтво «бУДIвельно-монтаЖне УПравлIння №3»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ріЧна інФормація за 2017 рік
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УМАНЬГАЗ», 03361419, Україна 
Черкаська обл. Уманський р-н 20300 м. Умань вул. Дерев»янка, 19,  
(04744) 4-54-05; 4-81-61

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://umangaz.com.ua

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-
ської фірми (П.і.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: ТОВ «ГЛОССА-АУДИТ», 34013943

5. інформація про загальні збори: 
29.04.2017 проведено річні загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв 

скликалися згiдно рiшення Наглядової ради акцiонерного товариства.ПОРЯ-
ДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:1. Обрання Лiчильної комiсiї чергових За-
гальних зборiв акцiонерiв.2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних 
зборiв акцiонерiв.3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових 
Загальних зборiв акцiонерiв.4. Звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк.5. Звiт На-
глядової ради Товариства за 2016 рiк.6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Това-
риства за 2016 рiк.7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Правлiння, 
Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк.8. Затвердження рiчного звiту 
та балансу Товариства за 2016 рiк.9. Розподiл прибутку Товариства (порядок 
покриття збиткiв) за пiдсумками 2016 року.10. Про затвердження основних 
напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.11. Про внесення змiн та допо-
внень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї (в 
зв'язку з приведенням Статуту у вiдповiднiсть з нормами Закону України «Про 
акцiонернi товариства» в редакцiї вiд 01.05.2016 р.).12. Про внесення змiн та 
доповнень до Положень про Загальнi збори акцiонерiв, про Наглядову раду, 
про Ревiзiйну комiсiю, про Правлiння - шляхом затвердження їх у новiй редакцiї 
(в зв'язку з приведенням їх у вiдповiднiсть зi Статутом Товариства в новiй 
редакцiї).13. Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради 
Товариства.14. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.15. Затвер-
дження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та 
членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважу-
ється на пiдписання вiд iменi Товариства цивiльно-правових договорiв з члена-
ми Наглядової ради Товариства.16. Про затвердження значних правочинiв, якi 
вчинялись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2016 
року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого 
правочину перевищувала 25 % вартостi активiв Товариства за 2015 рiк.17. Про 
попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним 
Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2017 року та першого кварталу 
2018 року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом та-
кого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2016 
рiк.18. Про затвердження правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, 
якi вчинялись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 
2016 фiнансового року.19. Про попереднє схвалення правочинiв щодо вчинен-
ня яких є заiнтересованiсть, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у 
ходi поточної дiяльностi протягом 2017 фiнансового року та першого кварталу 
2018 р. на наступних умовах: гранична сукупна вартiсть кожного зi значних 
правочинiв - не бiльше 100000,0тис. грн. на дату вчинення вiдповiдного право-
чину; характер правочинiв - правочини, предметом яких є купiвля природного 
газу. Надання Наглядовiй радi Товариства повноважень щодо прийняття рiшень 
про вчинення значних правочинiв згiдно умов, затверджених цим рiшенням, а 
також щодо визначення (погодження) будь-яких iнших суттєвих умов значних 
правочинiв (в тому числi їх вартiсть), що будуть вчинятись Товариством 
вiдповiдно до умов цього рiшення.Надання Наглядовiй радi Товариства повно-
важень щодо прийняття рiшень про визначення посадової особи, на яку буде 
покладено обов'язок щодо пiдписання та укладення вищезазначених правочинiв 
вiд iменi Товариства.1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання 
Лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв. Прийняте рiшення:Обрати 
Лiчильну комiсiю в складi трьох осiб персонально: Голова комiсiї - Вечерська 
Катерина ВолодимирiвнаЧлени комiсiї: Маринченко Лариса Михайлiвна, Дах-
ненко Анастасiя Володимирiвна.2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Об-
рання Голови та Секретаря чергових Загальних зборiв акцiонерiв. Прийняте 
рiшення:Обрати: Головою зборiв - Голову Правлiння Мусiєнко О.М.Секретарем 
зборiв - Брижатюк Т.В.3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження 
порядку (регламенту) проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв. При-
йняте рiшення:Затвердити наступний порядок (регламент) проведення черго-
вих Загальних зборiв акцiонерiв:- збори проводяться без перерви;- надати ви-
ступаючим по всiх питаннях Порядку денного - до 10 хв.;- вiдвести на 
обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.;- на виступи, довiдки - до 3 хв.;- 
голосування здiйснюється бюлетенями з урахуванням кiлькостi голосiв за прин-
ципом: одна голосуюча акцiя - один голос;- запитання i пропозицiї подаються в 
письмовiй формi Головi зборiв;- вiдповiдi на запитання надаються пiсля роз-
гляду всiх питань порядку денного Зборiв.4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕН-

НОГО: Звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк. Слухали: Голову правлiння 
Мусiєнко О.М. який доповiв присутнiм про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi товариства за 2016 рiк. Прийняте рiшення:Звiт Правлiння про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк затвердити. 
5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Наглядової ради Товариства за 
2016 рiк. Прийняте рiшення:Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк 
затвердити.6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. Прийняте рiшення:Звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк затвердити.7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПО-
РЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Правлiння, 
Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. Прийняте рiшення:1) Визнати 
роботу Правлiння за 2016 рiк задовiльною.2) Визнати роботу Наглядової ради 
за 2016 рiк задовiльною.3) Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк 
задовiльною.8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження рiчного 
звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. Прийняте рiшення:Затвердити рiчний 
консолiдований звiт i бухгалтерський баланс ПАТ «УМАНЬГАЗ» за 2016 рiк.9. З 
ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподiл прибутку Товариства (порядок 
покриття збиткiв) за пiдсумками 2016 року. Прийняте рiшення:1) Чистий прибу-
ток, що має Товариство станом на 31.12.2016 р. залишити у розпорядженнi  
ПАТ « УМАНЬГАЗ» та спрямувати його:- 67,7 вiдсоткiв - на покриття збиткiв То-
вариства за 2015рiк;- 32,3 вiдсоткiв - на розвиток виробництва.2) Дивiденди за 
2016 рiк не виплачувати.10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про за-
твердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. Прийняте 
рiшення:Установити, що основними напрямками дiяльностi ПАТ «УМАНЬГАЗ» 
в 2017 роцi є:1) вжиття заходiв щодо лiквiдацiї заборгованостi по розрахунках за 
розподiл природного газу та недопущення її утворення в подальшому;2) при-
ведення заробiтної плати по пiдприємству до рiвня середньої заробiтної плати 
по промисловостi;3) органiзацiя пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду 2017-
2018 рокiв;4) здiйснення заходiв по зменшенню втрат природного газу та до-
тримання дисциплiни газоспоживання;5) виконання затвердженої iнвестицiйної 
програми;6) впровадження заходiв, пов'язаних з використанням, експлуатацiєю 
та технiчним обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпеч-
ної та безаварiйної його експлуатацiї, у т.ч. щодо попередження нещасних 
випадкiв при використаннi газу у побутi;7) забезпечення подальшого розвитку 
та модернiзацiї газорозподiльної системи;8) виконання робiт з покращення 
експлуатацiї газопроводiв i споруд на них, своєчасне та якiсне проведення по-
точного та капiтального ремонтiв основних фондiв ПАТ «УМАНЬГАЗ»;9) про-
ведення планово-технiчного обслуговування газорозподiльних мереж з метою-
недопущення порушення правил безпеки використання природного газу в 
побутi;10) вжиття заходiв щодо пiдвищення надiйностi та безпеки систем газо-
постачання за рахунок впровадження нового обладнання та сучасних 
технологiй.11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змiн та 
доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї 
(в зв'язку з приведенням Статуту у вiдповiднiсть з нормами Закону України 
«Про акцiонернi товариства» в редакцiї вiд 01.05.2016 р.). Прийняте рiшення: 
1) Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства затвердивши його в новiй 
редакцiї. 2) Уповноважити Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй цими Загальними 
зборами акцiонерiв.3) Доручити Головi правлiння Товариства або особi, що ви-
конує його обов'язки (з правом передоручення iншим особам) здiйснити дер-
жавну реєстрацiю Статуту в новiй редакцiї.12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ 
ДЕННОГО: Про внесення змiн та доповнень до Положень про Загальнi збори 
акцiонерiв, про Наглядову раду, про Ревiзiйну комiсiю, про Правлiння - шляхом 
затвердження їх у новiй редакцiї (в зв'язку з приведенням їх у вiдповiднiсть зi 
Статутом Товариства в новiй редакцiї). Прийняте рiшення:1) Внести змiни та 
доповнення до Положень про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову раду, 
Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом затвердження їх в новiй 
редакцiї.2) Уповноважити Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
пiдписатиПоложення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та 
Ревiзiйну комiсiю Товариства, затвердженi цими Загальними зборами акцiонерiв, 
в новiй редакцiї.13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення 
повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. Прийняте 
рiшення:Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради  
ПАТ «УМАНЬГАЗ» у складi:- Воронiна Iгоря Павловича;- Величка Юрiя Васи-
льовича;- Назаренка Сергiя Леонiдовича;- Боголєпова Дениса Вячеславовича;- 
Шульги Олександра Миколайовича.14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННО-
ГО: Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Прийняте рiшення:До 
складу наглядової ради обранi 1. Шульга Олександр Миколайович, представ-
ник акцiонера - ПАТ НАК «Нафтогаз України».2. Воронiн Iгор Павлович, 
акцiонер.3. Боголєпов Денис Вячеславович, акцiонер.4. Назаренко Сергiй 
Леонiдович, акцiонер.5. Величко Юрiй Васильович, представник акцiонера - 
ТОВ IК «ФIНЛЕКС-IНВЕСТ».15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За-
твердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою 
та членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважу-
ється на пiдписання вiд iменi Товариства цивiльно-правових договорiв з члена-
ми Наглядової ради Товариства. Прийняте рiшення:1) Затвердити умови 
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами На-
глядової ради .2) Обрати особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-
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правових договорiв з Головою та членами Наглядової ради вiд iменi Товариства 
- Голову Правлiння Мусiєнка Олександра Миколайовича.16. З ПИТАННЯ 16-ГО 
ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження значних правочинiв, якi вчинялись 
акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2016 року, якщо 
ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину 
перевищувала 25 % вартостi активiв Товариства за 2015 рiк. Прийняте 
рiшення:Затвердити значнi правочини, якi вчинились акцiонерним Товариством 
у ходi поточної дiяльностi протягом 2016 фiнансового року, якщо ринкова 
вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину перевищу-
вала 25 % вартостi активiв товариства за 2015 рiк.17. З ПИТАННЯ 17-ГО ПО-
РЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть 
вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2017 
року та першого кварталу 2018 року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або 
послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi 
активiв Товариства за 2016 рiк. Прийняте рiшення:Схвалити значнi правочини, 
якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi про-
тягом 2017 року та першого кварталу 2018 року, якщо ринкова вартiсть майна, 
робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв 
вартостi активiв Товариства за 2016 рiк.18. З ПИТАННЯ 18-ГО ПОРЯДКУ ДЕН-
НОГО: Про затвердження правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, 
якi вчинялись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 
2016 фiнансового року. Прийняте рiшення:Затвердити правочини щодо вчинен-
ня яких була заiнтересованiсть, якi вчинились акцiонерним Товариством у ходi 
поточної дiяльностi протягом 2016 року.19. З ПИТАННЯ 19-ГО ПОРЯДКУ ДЕН-
НОГО: Про попереднє схвалення правочинiв щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточ-

ної дiяльностi протягом 2017 фiнансового року та першого кварталу 2018 р. на 
наступних умовах: гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не 
бiльше 100000,0тис. грн. на дату вчинення вiдповiдного правочину; характер 
правочинiв - правочини, предметом яких є купiвля природного газу. Надання 
Наглядовiй радi Товариства повноважень щодо прийняття рiшень про вчинення 
значних правочинiв згiдно умов, затверджених цим рiшенням, а також щодо ви-
значення (погодження) будь-яких iнших суттєвих умов значних правочинiв (в 
тому числi їх вартiсть), що будуть вчинятись Товариством вiдповiдно до умов 
цього рiшення. надання Наглядовiй радi Товариства повноважень щодо прий-
няття рiшень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок 
щодо пiдписання та укладення вищезазначених правочинiв вiд iменi Товари-
ства. Прийняте рiшення:Схвалити правочини щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточ-
ної дiяльностi протягом 2017 року та першого кварталу 2018 року. на наступних 
умовах: гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше 
100000,0 тис. грн. на дату вчинення вiдповiдного правочину; характер правочинiв 
- правочини, предметом яких є купiвля природного газу. Надання Наглядовiй 
радi Товариства повноважень щодо прийняття рiшень про вчинення значних 
правочинiв згiдно умов, затверджених цим рiшенням, а також щодо визначення 
(погодження) будь-яких iнших суттєвих умов значних правочинiв (в тому числi їх 
вартiсть), що будуть вчинятись Товариством вiдповiдно до умов цього рiшення.
Надання Наглядовiй радi Товариства повноважень щодо прийняття рiшень про 
визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо пiдписання 
та укладення вищезазначених правочинiв вiд iменi Товариства.

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

річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПУбліЧне акціонерне товари-
Ство "аЗот", код за ЄДРПОУ 00203826, 
18014, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, При-
дніпровський р-н, вул. Першотравнева (Героїв 
Холодного Яру), 72, (0472) 39-61-38

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://www.azot.ck.ua/content/news7/inform/zvit.
php

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «Аудиторська фірма «АРКА»
код ЄДРПОУ 31520115

5. Інформація про 
загальні збори.

Загальні збори акціонерів ПАТ «АЗОТ» в 2017 р. 
не проводились. Відповідно до рішення НКЦПФР 
від 12.11.2013, №2602 зупинено внесення змін до 
системи депозитарного обліку щодо цінних папе-
рів ПАТ «АЗОТ», у тому числі щодо проведення 
операцій пов’язаних з дематеріалізацією на строк 
до усунення порушення на ринку цінних паперів – 
розбіжностей в системі депозитарного обліку 
щодо іменних цінних паперів ПАТ «АЗОТ», а саме 
кількість знерухомлених цінних паперів ПАТ 
«АЗОТ», що обліковуються на рахунках у цінних 
паперах власників у депозитарних установах, пе-
ревищує кількість цінних паперів у випуску згідно 
зі свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних папе-
рів ПАТ «АЗОТ». На підставі цього рішення Пу-
блічне акціонерне товариство «Національний де-
позитарій України» не може скласти реєстр 
власників іменних цінних паперів для надання пе-
реліку акціонерів, яким надсилатиметься письмо-
ве повідомлення про проведення загальних збо-
рів акціонерного товариства. За даними 
депозитарного обліку Публічного акціонерного то-
вариства «Національний депозитарій України» 
цінні папери ПАТ «АЗОТ» обліковуються на рахун-
ку емітента б/р 610 «Оформлені глобальним сер-
тифікатом до розподілу за власниками».

6. Інформація про 
дивіденди.

За результатами звітного та попереднього років 
рішення про виплату дивідендів не приймались.

Голова Правління Пат «аЗот»  в.л. Скляров

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

операцій з нерухомістю) емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента 

Приватне акцIонерне 
товариСтво 
«Уралтрак-ДнIПро»

2. Код за ЄДРПОУ 32769108
3. Місцезнаходження 02068 м.Київ вул. Вербицького, буд.1
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

(044) 501-68-48 (044) 501-68-38

5. Електронна поштова 
адреса 

utd@utd.net.ua

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

utd.net.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів

2. текст повідомлення.Річними загальними зборами акціонерів 
Товариства, що відбулися 25.04.2018 року (Протокол від 25.04.2018 
року) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більш як одного року з дати проведення зборів. Гранична сукупність 
вартості правочинів: 50000 тис. грн. Вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 2058,7 тис. грн. Співвідно-
шення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 2428,7172%. Характер правочинів: договори по будівництву; 
договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні 
договори; кредитні договори; договори страхування; договори іпоте-
ки; інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, до-
говорами позики, угодами про надання або отримання фінансової 
допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю еко-
номічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребу-
ють застави нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні пра-
вочини Генеральному директору Товариства Домачук Олені Андріївні 
здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства.Загальна кіль-
кість голосуючих акцій: 4 948 шт. Кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах: 4 948. Кількість голосую-
чих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: 
«за» - 4 948 акцій, «проти» - 0 акцій. 3. Підпис.3.1. Особа, зазначена 
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством. 3.2. Найменування посади.Генеральний директор Домачук 
Олена Андрiївна.
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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 «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «СМIЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД», 
30147563, Україна Черкаська обл. - р-н 20705 м.Смiла вул. Коробейника, 
будинок 1, 04733-3-63-09

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.semz.info

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 «МАГ-АУДИТ»., 31217385

5. інформація про загальні збори: 
20.04.2017 проведено річні загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв 

скликалися згiдно рiшення Наглядової ради акцiонерного товариства.Порядок 
денний Загальних зборiв акцiонерiв: 1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних 
зборiв акцiонерiв.2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 
3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв 
та голосування4. Звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк. Ухвалення рiшення за 
результатами розгляду звiту Правлiння Товариства за 2016 рiк5. Звiт Наглядо-
вої ради Товариства за 2016 рiк. Ухвалення рiшення за результатами розгляду 
звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк6. Затвердження висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї. Ухвалення рiшення за результатами розгляду звiту Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2016 рiк.7. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 
2016 рiк8. Про затвердження порядку покриття збиткiв за 2016 рiк9. Про вне-
сення змiн та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакцiї 
Статуту Товариства, надання повноважень на її пiдписання та вчинення дер-
жавної реєстрацiї10. Про внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень 
Товариства: про Загальнi збори акцiонерiв, про Наглядову раду Товариства, 
про Правлiння Товариства. Затвердження нових редакцiй вказаних 
положень.11. Про скасування внутрiшнього положення Про ревiзiйну комiсiю 
Товариства12. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товари-
ства13. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства14. Затвердження 
умов цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладенi з членами Наглядової 
ради Товариства, обрання особи, уповноваженої пiдписувати цивiльно-правовi 
договори з членами Наглядової ради15. Про припинення повноважень членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства16. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї товари-
ства17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення 
та надання повноважень на їх укладання1. ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:1. Обрати 
Лiчильну комiсiю в складi - Голова комiсiї - Мороз Марiя Якiвна, члени комiсiї 
Слинько Наталiя Вiкторiвна, Литвин Вiкторiя Олександрiвна. ПIДСУМКИ ГО-
ЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №2:2. ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:Обрати Сiдько 
Олександру Станiславiвну Головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, Сав-
ченко Тетяну Миколаївну Секретарем рiчних Загальних зборiв.3. ПРИЙНЯТО 
РIШЕННЯ:1) Затвердити наступний регламент: виступи та обговорення - до 15 
хвилин; 2) Фото-, вiдеозйомка та аудiозапис на Загальних зборах не 
допускаються.3) Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з ви-
користанням бюлетенiв, якi було засвiдчено на кожнiй сторiнцi пiд час реєстрацiї 
акцiонерiв для участi у вiдповiдних загальних зборах пiдписом члена 
реєстрацiйної комiсiї, який видав бюлетенi вiдповiдному акцiонеру (його пред-
ставнику) при його реєстрацiї.4. ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:1. Затвердити звiт 
Правлiння Товариства за 2016 рiк.2. Визнати роботу Правлiння Товариства у 
2016 роцi задовiльною.5. ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:1. Затвердити звiт Наглядо-
вої ради Товариства за 2016 рiк.2. Визнати роботу Наглядової ради Товари-
ства за 2016 рiк задовiльною.6. ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:1. Затвердити висновки 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за результатами 2016 року.2. Визнати роботу Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2016 рiк задовiльною.7. ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:Затвердити 
рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2016 рiк.8. ПРИЙНЯТО 
РIШЕННЯ:Спрямувати прибуток, отриманий за результатами дiяльностi ПАТ 
«НВП «СЕМЗ» у 2016 роцi, у сумi 4 302,00 тис. грн. (чотири мiльйони триста двi 
тисячi гривень 00 коп.) на покриття збиткiв минулих перiодiв.9. ПРИЙНЯТО 
РIШЕННЯ:1.Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його в новiй редакцiї. Затвердити Статут в новiй редакцiї.2. Уповно-
важити Голову Правлiння ПАТ «НВП «СЕМЗ» вiд iменi акцiонерiв Товариства 
пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї та здiйснити дiї, необхiднi для 
проведення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. Надати 
право Головi Правлiння видати довiренiсть для здiйснення державної 
реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.10. ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: 
1. Внести змiни та доповнення до Положення про Загальнi збори акцiонерiв 
Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити нову 
редакцiю Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства.2. Внести 

змiни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом 
викладення його в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Положення про 
Наглядову раду Товариства.3. Внести змiни та доповнення до Положення про 
Правлiння Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити 
нову редакцiю Положення про Правлiння Товариства.11. ПРИЙНЯТО 
РIШЕННЯ:Скасувати внутрiшнє положення Про ревiзiйну комiсiю Публiчного 
акцiонерного товариства «Науково - виробниче пiдприємство «Смiлянський 
електромеханiчний завод», затверджене загальними зборами акцiонерiв  
24 квiтня 2013 року.12. ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:Припинити повноваження 
членiв Наглядової ради: Жданова Сергiя Анатолiйовича; Вєнєц Владислава 
Олександровича; Гальчука Олександра Євгеновича; Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ВЄЛЄС МЕНЕДЖМЕНТ», iдентифiкацiйний код 35467475; 
Компанiї LONNEX TRADING LIMITED (ЛОННЕКС ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД), 
реєстрацiйний номер НЕ 316904.13. ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:Обрати Наглядо-
ву раду у складi:1. Мiнчукова Марина Станiславiвна, представник акцiонера 
SANTIVER TRADING LIMITED / САНТIВЕР ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД2. Матвiєнко 
Iрина Володимирiвна, представник акцiонера Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Вєлєс Менеджмент».3. Вєнєц Владислав Олександрович 
4. Терещенко Олена Миколаївна5. Педченко Лiна Олександрiвна14. ПРИЙНЯ-
ТО РIШЕННЯ:1. Затвердити цивiльно-правовi договори з Головою та членами 
Наглядової ради Товариства.2. Встановити, що голова та члени Наглядової 
ради Товариства здiйснюють свої повноваження на безоплатнiй основi.3. Упо-
вноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати цивiльно - правовi догово-
ри з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.15. ПРИЙНЯТО 
РIШЕННЯ:Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: 
Сиротiна Дмитра Вiкторовича, Педченко Лiни Олександрiвни, Компанiї 
САНТIВЕР ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД» (SANTIVER TRADING LIMITED), реєстрацiйний 
номер НЕ 153158.16. ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:Не обирати членiв Ревiзiйної 
комiсiї.17. ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:На пiдставi ч.3 ст.70 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством 
значних правочинiв з ПАТ «СБЕРБАНК» (далi - «Банк») (вартiсть яких переви-
щуватиме 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства), протягом 1 (одного) року з дати прийняття 
цього рiшення, а саме: 5. Правочинiв, спрямованих на отримання Товариством 
грошових коштiв (кредитнi договори, гарантiї, договори акредитиву, факторин-
гу, в тому числi договори про внесення змiн до вже укладених договорiв тощо). 
При цьому, загальна сума всiх правочинiв (договорiв), направлених на отри-
мання Товариством грошових коштiв не повинна перевищувати 300 000 000,00 
(Триста мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахова-
ний за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укла-
дення вiдповiдного/их договору/iв. 6. Правочинiв щодо надання в заставу 
(iпотеку) Банку будь-якого майна (майнових прав) власником якого є Товари-
ство з метою забезпечення зобов'язань Товариства перед Банком за будь-
якими договорами (як укладеними на дату проведення цих зборiв, так й тих, якi 
будуть укладенi протягом року), а також щодо внесення змiн до наступних 
договорiв забезпечення:- Iпотечного договору №2 вiд 13.03.2015 року, 
посвiдченого приватним нотарiусом Смiлянського мiського нотарiального окру-
гу Таран Г.В. 13.03.2015 року та зареєстрованого за №260;- Iпотечного догово-
ру вiд 29.04.2013 року, посвiдченого приватним нотарiусом Смiлянського 
мiського нотарiального округу Таран Г.В. 29.04.2013 року та зареєстрованого 
за №940;- Iпотечного договору №3 вiд 30.05.2016 року, посвiдченого приват-
ним нотарiусом Смiлянського мiського нотарiального округу Таран Г.В. 
30.05.2016 року та зареєстрованого за №562;- Договору про вiдступлення пра-
ва вимоги вiд 29.04.2013 року;- Договору застави №1 вiд 29.04.2013 року, 
посвiдченого приватним нотарiусом Смiлянського мiського нотарiального окру-
гу Таран Г.В. 29.04.2013 року за реєстровим №942;- Договору застави №2 вiд 
29.04.2013 року, посвiдченого приватним нотарiусом Смiлянського мiського 
нотарiального округу Таран Г.В. 29.04.2013 року за реєстровим №943;- Догово-
ру застави №3 вiд 29.04.2013 року;- Договору застави №4 вiд 29.04.2013 року;- 
Договору застави №5 вiд 22.11.2013 року;- Договору застави №6 вiд 13.05.2016 
року.При цьому, загальна ринкова вартiсть нерухомого майна, яке може бути 
передано в iпотеку Банку (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) 
з метою забезпечення зобов'язань Товариства за кожним окремим договором, 
зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати  
200 000 000,00 (Двiстi мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй 
валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України ста-
ном на день укладення вiдповiдного/их договору/iв, а загальна ринкова 
вартiсть нерухомого майна, яке може бути передано в iпотеку Банку (оформ-
лено як одним, так i декiлькома договорами) з метою забезпечення всiх 
iснуючих зобов'язань Товариства (незалежно вiд кiлькостi угод/ договорiв, 
зобов'язання за якими будуть забезпечуватися таким майном), а також тих 
зобов'язань, якi виникнуть у Товариства перед Банком в майбутньому, не пови-
нна перевищувати 200 000 000,00 (Двiстi мiльйонiв) гривень або еквiвалент 
цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального 
банку України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв. Загальна 
ринкова вартiсть рухомого майна, яке може бути передано в заставу Банку 
(оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою забезпечення 
зобов'язань Товариства за кожним окремим договором, зобов'язання за яким 
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забезпечується, не повинна перевищувати 350 000 000,00 (Триста п'ятдесят 
мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за 
офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення 
вiдповiдного/их договору/iв, а загальна ринкова вартiсть рухомого майна, яке 
може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так i декiлькома 
договорами) з метою забезпечення всiх iснуючих зобов'язань Товариства (не-
залежно вiд кiлькостi угод/ договорiв, зобов'язання за якими будуть забезпечу-
ватися таким майном), а також тих зобов'язань, якi виникнуть у Товариства 
перед Банком в майбутньому, не повинна перевищувати 350 000 000,00 (Трис-
та п'ятдесят мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розра-
хований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день 
укладення вiдповiдного/их договору/iв.7. Надати повноваження Головi 
Правлiння ПАТ «НВП «СЕМЗ» на укладання та пiдписання протягом одного 

року з дати прийняття цього рiшення всiх значних правочинiв (договорiв), за-
значених (перелiчених) в цьому рiшеннi, за умови одержання попереднього 
дозволу Наглядової Ради з урахування положень цього протоколу.8. Надати 
Головi Правлiння ПАТ «НВП «СЕМЗ» право на внесення змiн та доповнень до 
зазначених правочинiв (договорiв) (зокрема змiн та доповнень, якi стосуються 
пролонгацiї дiї таких правочинiв, збiльшення розмiру процентної ставки по та-
ким правочинам) за умови одержання попереднього дозволу Наглядової Ради, 
на надання до Банку будь-яких документiв, пов'язаних з укладенням зазначе-
них правочинiв (договорiв), та на здiйснення всiх iнших дiй, що необхiднi для 
виконання рiшень вказаних в цьому протоколi, в тому числi видавати 
довiреностi на здiйснення дiй, необхiдних для реалiзацiї цих рiшень.

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента I. Загаль-
ні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 
товариСтво «ПолтавСький облаГроПоСтаЧ» 2. Код за ЄДРПОУ 
00913686 3. Місцезнаходження 36034, м. Полтава, вул. Соборностi, 66  
4. Міжміський код, телефон та факс (0532) 66-89-10 (0532) 66-27-32  
5. Електронна поштова адреса oblagropoctach2@gmail.com 6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації http://pobl.at24.com.ua/ 7. вид особливої інформації 
відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше від-
сотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціо-
нерного товариства) II. Текст повідомлення ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАГРОПОСТАЧ» 25.04.2018 року 
отримано вiд депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» перелiк акцiонерiв 
якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства скла-
дений ПАТ «НДУ» станом на 24.00 годину 19.04.2018 року, вiдповiдно до 
якого пакет акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ВIКТОРIЯ-КП» (код 39085139, мiсцезнаходження: 36034, Полтавська обл., 
мiсто Полтава, ВУЛИЦЯ БУРОВИКIВ, будинок 4) збiльшився, i становить не 
менше 10 вiдсоткiв простих акцiй емiтента, а саме:

До змiни розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй складав 
18.17% (6144333шт.) . 

Пiсля змiни розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй склав 
18,51% (6258526 шт.) та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй склав 
20,45%. III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. Директор Кiвшик О.П.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента I. Загаль-
ні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 
товариСтво «ПолтавСький облаГроПоСтаЧ» 2. Код за ЄДРПОУ 
00913686 3. Місцезнаходження 36034, м. Полтава, вул. Соборностi, 66  
4. Міжміський код, телефон та факс (0532) 66-89-10 (0532) 66-27-32  
5. Електронна поштова адреса oblagropoctach2@gmail.com 6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації http://pobl.at24.com.ua/ 7. Вид особливої інформації 
відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів II. Текст повідомлення Загальними збора-
ми акцiонерiв (протокол № 1/18 вiд 25.04.2018року прийняте рiшення про 
надання попередньої згоди (схвалення) на вчинення (укладання) Товари-
ством значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством протягом од-
ного року з дати прийняття цього рiшення, розмiр граничної вартостi яких, 
iнших договорiв та пов’язаних з ними значних правочинiв, становить для 
кожного з яких сума бiльше 25 % вартостi активiв Товариства за даними 
рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк та не перевищує 20 000 000,00 
(двадцять мiлйьонiв) гривень, гранична сукупна вартiсть для значних 
правочинiв та пов’язаних з ними значних правочинiв становить 200 000 
000,00 (двiстi мiльйонiв) гривень, предметом (характером) яких є: 

1.Укладення договорiв купiвлi паливно-мастильних матерiалiв (бензи-
ни, дизельне пальне, мастила), сiльськогосподарської продукцiї та iнших 
товарiв необхiдних для здiйснення господарської дiяльностi Товариства на 
загальну суму, що не перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень, з 
ПДВ. 

2.Укладення договорiв продажу паливно-мастильних матерiалiв (бензи-
ни, дизельне пальне, мастила), сiльськогосподарської продукцiї та iнших 
товарiв на загальну суму, що не перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) 
гривень, з ПДВ.

3.Отримання будь-яких видiв кредитiв шляхом укладення кредитних 
договорiв з банкiвськими установами з наступними параметрами отрима-
них кредитiв: загальна сума грошових коштiв, що можуть бути отриманi 
Товариством за усiма кредитними договорами, що можуть бути укладенi 
вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього 
рiшення 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень; строк, на який можуть 
укладатись кредитнi договори – до 10 (десяти) рокiв.

4.Передання майна Товариства в заставу, iпотеку в забезпечення вико-

нання зобов’язань Товариства та третiх осiб з наступними параметрами: 
види майна, яке може передаватись в заставу, iпотеку - будь яке майно, що 
належить товариству на правi власностi, в тому числi як рухоме, так i не-
рухоме; загальна вартiсть майна, що може бути передана в заставу, 
iпотеку – до 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) гривень; строк, на який мо-
жуть укладатись договори – не бiльше 10 (десяти) рокiв.

5.Надання Товариством порук за третiх осiб з наступними параметрами 
укладання договорiв порук: строк дiї договорiв – не бiльше 5 (п’яти) рокiв; 
загальна сума порук за третiх осiб – не бiльше 50 000 000 (п’ятдесят 
мiльйонiв) гривень. 

6.Укладення договорiв на придбання основних засобiв виробництва (рухо-
мого i нерухомого майна, земельних дiлянок, обладнання), цiнних паперiв на 
загальну суму, що не перевищує 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) гривень. 

7.Укладення договорiв на придбання земельних дiлянок за адресами: 
м.Полтава, вул.Буровикiв,4, м.Полтава, вул.9 Сiчня,1, м.Лубни,  
вул.Черняхiвського,7, с.Абазiвка, вул.Бiлоуська,12, на яких розташованi 
об’єкти нерухомостi, що належать Товариству на правi власностi, на за-
гальну суму, що не перевищує 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) гривень. 8.
Вiдмова вiд актiв на право постiйного користування земельних дiлянок за 
адресами: м.Полтава, вул.Буровикiв,4, м.Полтава, вул.9 Сiчня,1, м.Лубни, 
вул.Черняхiвського,7, с.Абазiвка, вул.Бiлоуська,12, та заключення договорiв 
оренди землi в результатi зменшення площi земельних дiлянок, якi не ви-
користовуються у господарськiй дiяльностi. 

9.Проведення реалiзацiї повнiстю або частково основних засобiв, якi 
належать Товариству, за договiрною цiною, а також їх розборку та списання 
з балансу, а саме: будiвлi та споруди за адресою: м.Лубни, вул.
Черняхiвського, 7, нежитловi будiвлi та споруди за адресою: смт.Чутове, 
Короленка, 29б, автозаправочна станцiя, будiвлi та допомiжнi споруди за 
адресою: с.Абазiвка, вул.Бiлоусько, 12, будiвлi та допомiжнi споруди за 
адресою: м.Полтава, вул. 9 Сiчня, 1, будiвлi та допомiжнi споруди за адре-
сою : м.Полтава, вул.Буровикiв,4, на загальну суму, що не перевищує  
50 000 000 (п’ятдесят) мiльйонiв гривень. 

10.Закриття Хорольського дочiрнього пiдприємства «Агропостач»  
(м.Хорол, вул.Ленiна,116) або його реорганiзацiя шляхом змiни органiзацiйно-
правової форми на товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. 

11.Виступати Товариством засновником або учасником (акцiонером) 
нового або iснуючого суб’єкта господарської дiяльностi, шляхом надання в 
статутний фонд коштiв або основних засобiв виробництва (рухомого та не-
рухомого майна), якi належать Товариству, на загальну суму, що не переви-
щує 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень, без ПДВ.

12.Надання Товариством безвiдсоткової поворотної фiнансової допо-
моги суб’єктам господарської дiяльностi з наступними параметрами укла-
дання договорiв, а саме: строк дiї договорiв - не бiльше 3-х (трьох) рокiв, 
загальна сума фiнансової допомоги - не бiльше 5 000 000 (п’ять мiльйонiв) 
гривень.

Пiд значним правочином слiд також розумiти вчинення (укладання), 
пов’язаних з значними правочинами, будь-яких iнших правочинiв, договорiв 
i документiв, додаткових угод (доповнень) до дiючих договорiв (угод/
контрактiв), що були укладенi Товариством або будуть вчинятися Товари-
ством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення. 

Вартiсть активiв емiтента 17936 тис.грн. 
Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв 200 000 тис.грн. 
Спiввiдношення 1115,10 % 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 30 609 115
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних 

зборах: 30 558 650. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення: 30 558 650. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «проти» прийняття рiшення: 0. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не 
передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi. III. Під-
пис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Директор Кiвшик О.П.

Приватне акцIонерне товариСтво «ПолтавСький облаГроПоСтаЧ»



№81, 27 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

569

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство «Черкасиобленерго», 22800735, Україна Черкась-
ка обл. 18002 м.Черкаси вул.Гоголя, 285, (0472) 36-02-69

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://cherkasyoblenergo.com.ua

4. найменування, код за єДрПоУ аудиторської фірми (П.і.б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Служба ауди-
ту», 25500146

5. інформація про загальні збори: 
03.02.2017 позачергові загальні збори акціонерів (ЗЗА) не вiдбулися в 

зв'язку з вiдсутнiстю членiв реєстрацiйної комiсiї за мiсцем та в час прове-
дення реєстрацiї учасникiв ЗЗА товариства, вiдсутнiстю голови та секрета-
ря ЗЗА, голови НР Товариства, затверджених бюлетенiв для голосування 
по питаннях порядку денного за мiсцем проведення позачергових ЗЗА.

13.02.2017 позачергові ЗЗА були скликанi та проведенi акцiонером - юри-
дичною особою ФДМУ, який є власником бiльш нiж 10 вiдсоткiв СК товариства, 
вiдповiдно до ч.6 ст.47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» та наказу ФДМУ. На-
казами ФДМУ затверджено повiдомлення про проведення позачергових ЗЗА 
ПАТ «Черкасиобленерго» з проектом порядку денного, обрано реєстрацiйну 
комiсiю для реєстрацiї акцiонерiв на позачергових ЗЗА та доручено 
реєстрацiйнiй комiсiї здiйснювати повноваження тимчасової лiчильної комiсiї 
позачергових ЗЗА. Наказом ФДМУ затверджено наступний порядок денний 
ЗЗА: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Това-
риства та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Затверджен-
ня порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборiв Товари-
ства. 3.Припинення повноважень голови (виконуючого обов'язки ) колегiального 
Виконавчого органу Товариства. 4.Обрання голови (виконуючого обов'язки ) 
колегiального Виконавчого органу Товариства. 5.Припинення повноважень 
членiв правлiння Товариства. 6.Внесення змiн до Статуту Товариства. 7.Вне-
сення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. 8.Про затвердження договору, 
який укладатиметься з членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Черкасиобленерго», 
який не є державним службовцем. Обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї товариства. З першого пи-
тання порядку денного прийнято рішення: « 1. Обрати членiв лiчильної 
комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства у складi: - Куликова Людми-
ла Олексiївна - директор депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» 
- голова лiчильної комiсiї; - Лагодюк Євгенiй Степанович - представник депози-
тарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» - член лiчильної комiсiї; - Овден-
ко Галина Володимирiвна - представник депозитарної установи ТОВ «УКР-
ЕНЕРГОРЕЄСТР» - член лiчильної комiсiї. 2. Припинити повноваження 
лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства пiсля виконання 
покладених на неї обов'язкiв у повному обсязi. З другого питання порядку 
денного прийнято рішення: Затвердити наступний порядок проведення (ре-
гламент) позачергових загальних зборiв Товариства (далi - збори): Виступи з 
питань порядку денного - до 3 хв.Повторнi виступи - до 2 хв. Вiдповiдi на за-
питання - до 3 хв. Зауваження по процедурi ведення зборiв - до 2 хв. Функцiї 
голови та секретаря зборiв виконує особа, уповноважена на це рiшенням на-
глядової ради. Запитання доповiдачам подавати Головi зборiв в письмовому 
виглядi з зазначенням реквiзитiв акцiонера (ПIБ або найменування юридичної 
особи). Запитання, поданi без зазначення реквiзитiв, не розглядатимуться.Го-
лова зборiв ставить питання на голосування. Змiна черговостi розгляду питань 
порядку денного здiйснюється Головою загальних зборiв.Голосування на збо-
рах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голо-
сування мiстить варiанти голосування за кожний проект рiшення (написи «за», 
«проти», «утримався»). Пiсля розгляду питання та винесення Головою зборiв 
цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голо-
сування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча 
акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених 
на голосування на зборах. Пiсля закiнчення голосування з питання порядку 
денного акцiонер зобов'язаний здати лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голо-
сування. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує 
результати голосування. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у 
разi, якщо:- вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка;- 
вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi;- акцiонер (представ-
ник акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або позначив бiльше одного 
варiанта голосування щодо одного проекту рiшення.Бюлетень має бути 
пiдписаний Акцiонером (представником Акцiонера) iз зазначенням прiзвища, 
iменi та по батьковi Акцiонера (представника Акцiонера) та найменування 
юридичної особи у разi, якщо вона є Акцiонером. За вiдсутностi таких реквiзитiв 
i пiдпису бюлетень вважається недiйсним.Бюлетенi для голосування, визнанi 
недiйсними не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. Бюлетень для голо-
сування пiдписується головою Реєстрацiйної комiсiї зборiв. З третього пи-
тання порядку денного прийнято рішення: 1.Вiдмiнити рiшення наглядової 

ради Товариства, прийнятi 31.08.2016 та оформленi протоколом № 17.2. При-
пинити тимчасове виконання повноважень голови правлiння ПАТ «Черкаси-
обленерго» Кузьмiнською Свiтланою Олександрiвною та трудову угоду, укла-
дену з нею, з моменту прийняття цього рiшення позачерговими загальними 
зборами Товариства. З четвертого питання порядку денного прийнято рі-
шення: Обрати виконуючим обов'язки голови колегiального Виконавчого орга-
ну Товариства Самчука Олега Григоровича. З п'ятого питання порядку ден-
ного прийнято рішення: Припинити повноваження членiв правлiння 
Товариства у повному складi. З шостого питання порядку денного рішення 
не прийнято. З сьомого питання порядку денного рiшення не прийнято. З 
восьмого питання порядку денного рiшення не прийнято

16.02.2017 позачергові ЗЗА не вiдбулися в зв'язку з вiдсутнiстю членiв 
реєстрацiйної комiсiї за мiсцем та в час проведення реєстрацiї учасникiв 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв товариства, вiдсутнiстю голови 
та секретаря загальних зборiв, голови наглядової ради Товариства, затвер-
джених бюлетенiв для голосування по питаннях порядку денного за мiсцем 
проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв.

12.05.2017 позачергові ЗЗА були скликанi НР Товариства вiдповiдно до ви-
мог ст.52 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдповiдно до ч.5 ст.47 
ЗУ «Про акцiонернi товариства» НР встановлено, що повiдомлення про скли-
кання позачергових ЗЗА здiйснювалося не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх 
проведення в порядку, встановленому ст.35 ЗУ «Про акцiонернi товариства». 
Вiдповiдно до до п.1 ст.37 та ч.5 ст.47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» НР Това-
риства було затверджено порядок денний ЗЗА: 1.Обрання членiв лiчильної 
комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства та прийняття рiшення про 
припинення їх повноважень. 2.Затвердження порядку проведення (регламен-
ту) позачергових загальних зборiв Товариства. 3.Припинення повноважень го-
лови (виконуючого обов'язки) колегiального Виконавчого органу Товариства. 
4.Обрання голови (виконуючого обов'язки) колегiального Виконавчого органу 
Товариства. З першого питання порядку денного прийнято рішення: 1.Обра-
ти членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства у складi: 
- Новоторов Олександр Леонiдович - представник депозитарної установи ТОВ 
«УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - голова лiчильної комісії; - Лагодюк Євгенiй Степано-
вич - представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - член 
лiчильної комісії; - Овденко Галина Володимирiвна - представник депозитарної 
установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - член лiчильної комiсiї. 2.Припинити по-
вноваження лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства пiсля 
виконання покладених на неї обов'язкiв у повному обсязі. З другого питання 
порядку денного прийнято рішення: Затвердити наступний порядок проведен-
ня (регламент) позачергових загальних зборiв Товариства (далi - збори): Ви-
ступи з питань порядку денного - до 3 хв. Повторнi виступи - до 2 хв. Вiдповiдi 
на запитання - до 3 хв. Зауваження по процедурi ведення зборiв - до 2 хв. 
Функцiї голови та секретаря зборiв виконує особа, уповноважена на це рiшенням 
наглядової ради. Запитання доповiдачам подавати Головi зборiв в письмовому 
виглядi з зазначенням реквiзитiв акцiонера (ПIБ або найменування юридичної 
особи). Запитання, поданi без зазначення реквiзитiв, не розглядатимуться. Го-
лова зборiв ставить питання на голосування. Змiна черговостi розгляду питань 
порядку денного здiйснюється Головою загальних зборiв. Голосування на збо-
рах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голо-
сування мiстить варiанти голосування за кожний проект рiшення (написи «за», 
«проти», «утримався»). Пiсля розгляду питання та винесення Головою зборiв 
цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голо-
сування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча 
акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених 
на голосування на зборах.Пiсля закiнчення голосування з питання порядку ден-
ного акцiонер зобов'язаний здати лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голосу-
вання. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує ре-
зультати голосування. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, 
якщо: - вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка; - вiн 
складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi; - акцiонер (представник 
акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або позначив бiльше одного 
варiанта голосування щодо одного проекту рiшення.Бюлетень має бути 
пiдписаний Акцiонером (представником Акцiонера) iз зазначенням прiзвища, 
iменi та по батьковi Акцiонера (представника Акцiонера) та найменування юри-
дичної особи у разi, якщо вона є Акцiонером. За вiдсутностi таких реквiзитiв i 
пiдпису бюлетень вважається недiйсним. Бюлетенi для голосування, визнанi 
недiйсними не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. Бюлетень для голосу-
вання пiдписується головою Реєстрацiйної комiсiї зборiв. З третього питання 
порядку денного прийнято рішення:1.Вiдмiнити рiшення наглядової ради То-
вариства, прийнятi 31.08.2016 та оформленi протоколом № 17.2. Припинити 
тимчасове виконання повноважень голови правлiння ПАТ «Черкасиобленерго» 
Кузьмiнською Свiтланою Олександрiвною та трудову угоду, укладену з нею, з 
моменту прийняття цього рiшення позачерговими загальними зборами Товари-
ства. З четвертого питання порядку денного прийнято рішення: Обрати, з 
моменту прийняття цього рiшення позачерговими загальними зборами Товари-
ства, головою колегiального Виконавчого органу ПАТ «Черкасиобленерго» 
Самчука Олега Григоровича. 

ріЧна інФормація за 2017 рік
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19.05.2017 позачергові ЗЗА були скликанi Наглядовою радою Товариства 
вiдповiдно до вимог ст.52 ЗУ «Про акцiонернi товариства». Вiдповiдно до ч.5 
ст.47 ЗУ «Про акцiонернi товариства Наглядовою радою встановлено, що 
повiдомлення про скликання позачергових ЗЗА здiйснювалося не пiзнiше нiж 
за 15 днiв до дати їх проведення в порядку, встановленому ст.35 ЗУ «Про 
акцiонернi товариства». Вiдповiдно до п.1 ст.37 та ч.5 ст.47 ЗУ «Про акцiонернi 
товариства» НР Товариства було затверджено порядок денний: 1.Обрання 
членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства та прий-
няття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Затвердження порядку про-
ведення (регламенту) позачергових загальних зборiв Товариства. 3.Обрання 
голови (виконуючого обов'язки) колегiального Виконавчого органу Товариства. 
З першого питання порядку денного прийнято рішення: 1. Обрати членiв 
лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства у складi: - Новото-
ров Олександр Леонiдович - представник депозитарної установи ТОВ «УКР-
ЕНЕРГОРЕЕСТР» - голова лiчильної комісії; - Лагодюк Євгенiй Степанович - 
представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - член 
лiчильної комісії; - Овденко Галина Володимирiвна - представник депозитарної 
установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - член лiчильної комiсiї. 2.Припинити по-
вноваження лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства пiсля 
виконання покладених на неї обов'язкiв у повному обсязi. З другого питання 
порядку денного прийнято рішення: Затвердити наступний порядок проведен-
ня (регламент) позачергових загальних зборiв Товариства (далi - збори): Ви-
ступи з питань порядку денного - до 3 хв. Повторнi виступи - до 2 хв.Вiдповiдi на 
запитання - до 3 хв. Зауваження по процедурi ведення зборiв - до 2 хв. Функцiї 
голови та секретаря зборiв виконує особа, уповноважена на це рiшенням на-
глядової ради. Запитання доповiдачам подавати Головi зборiв в письмовому 
виглядi з зазначенням реквiзитiв акцiонера (ПIБ або найменування юридичної 
особи). Запитання, поданi без зазначення реквiзитiв, не розглядатимуться. Го-
лова зборiв ставить питання на голосування. Змiна черговостi розгляду питань 
порядку денного здiйснюється Головою загальних зборiв. Голосування на збо-
рах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голо-
сування мiстить варiанти голосування за кожний проект рiшення (написи «за», 
«проти», «утримався»). Пiсля розгляду питання та винесення Головою зборiв 
цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голо-
сування.Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча 
акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених 
на голосування на зборах.Пiсля закiнчення голосування з питання порядку ден-
ного акцiонер зобов'язаний здати лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голосу-
вання. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує ре-
зультати голосування.Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, 
якщо: - вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка; - вiн 
складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi; - акцiонер (представник 
акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або позначив бiльше одного 
варiанта голосування щодо одного проекту рiшення. Бюлетень має бути 
пiдписаний Акцiонером (представником Акцiонера) iз зазначенням прiзвища, 
iменi та по батьковi Акцiонера (представника Акцiонера) та найменування юри-
дичної особи у разi, якщо вона є Акцiонером. За вiдсутностi таких реквiзитiв i 
пiдпису бюлетень вважається недiйсним.Бюлетенi для голосування, визнанi 
недiйсними не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. Бюлетень для голосу-
вання пiдписується головою Реєстрацiйної комiсiї зборiв. З третього питання 
порядку денного прийнято рішення: Обрати, з моменту прийняття цього 
рiшення позачерговими загальними зборами Товариства, головою колегiального 
Виконавчого органу ПАТ «Черкасиобленерго» Самчука Олега Григоровича.

17.07.2017 позачергові ЗЗА були скликанi НР Товариства вiдповiдно до 
вимог ст.52 ЗУ «Про акцiонернi товариства». Вiдповiдно до п.1ст.37 ЗУ «Про 
акцiонернi товариства» НР товариства було затверджено проект порядку 
денного позачергових ЗЗА. Вiдповiдно до п.1 ст.37 ЗУ «Про акцiонернi това-
риства» та враховуючи наданi акціонерами пропозицiї, НР товариства було 
затверджено порядок денний Зборiв: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї поза-
чергових загальних зборiв Товариства. 2.Затвердження порядку проведення 
(регламенту) позачергових загальних зборiв Товариства. 3.Внесення змiн до 
Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 4.Внесення 
змiн до внутрiшнiх положень Товариства. 5.Прийняття рiшення про припинен-
ня повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 6.Обрання 
членiв Наглядової ради Товариства. 7.Затвердження умов договорiв 
(цивiльно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання осо-
би, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової 
ради. 8.Обрання голови (виконуючого обов'язки) колегiального Виконавчого 
органу Товариства. 9.Про уповноваження позачерговими загальними збора-
ми «Черкасиобленерго» особи для представництва iнтересiв акцiонерiв  
ПАТ «Черкасиобленерго» пiд час провадження у справi № 14-01/1494 про 
банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго». З першого питання порядку денного 
прийнято рішення: 1.Обрати членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних 
зборiв Товариства у складi: - Новоторов Олександр Леонiдович - представник 
депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - голова лiчильної комі-
сії; - Лагодюк Євгенiй Степанович - представник депозитарної установи  
ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - член лiчильної комісії; - Овденко Галина 
Володимирiвна - представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕ-
ЕСТР» - член лiчильної комiсiї. 2.Припинити повноваження лiчильної комiсiї 
позачергових загальних зборiв Товариства пiсля виконання покладених на 
неї обов'язкiв у повному обсязi. З другого питання порядку денного прийня-

то рішення: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) поза-
чергових ЗЗА Товариства (далi - збори): Виступи з питань порядку денного - 
до 3хв. Повторнi виступи - до 2хв. Вiдповiдi на запитання - до 3хв. 
Зауваження по процедурi ведення зборiв - до 2хв. Функцiї голови та секрета-
ря зборiв виконує особа, уповноважена на це рiшенням наглядової ради. За-
питання доповiдачам подавати Головi зборiв в письмовому виглядi з зазна-
ченням реквiзитiв акцiонера (ПIБ або найменування юридичної особи). 
Запитання, поданi без зазначення реквiзитiв, не розглядатимуться.Голова 
зборiв ставить питання на голосування. Змiна черговостi розгляду питань по-
рядку денного здiйснюється Головою загальних зборiв. Голосування на збо-
рах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голо-
сування мiстить варiанти голосування за кожний проект рiшення (написи 
«за», «проти», «утримався»). Пiсля розгляду питання та винесення Головою 
зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй 
варiант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: 
одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з 
питань, винесених на голосування на зборах, крiм проведення кумулятивного 
голосування. Пiд час проведення кумулятивного голосування загальна 
кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Товари-
ства, що обираються. Акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чи-
ном голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидата-
ми. При кумулятивному голосуваннi за кожного з кандидатiв можна вiддати 
тiльки цiлу кiлькiсть голосiв.Обрання персонального складу Наглядової ради 
здiйснюється iз застосуванням кумулятивного голосування, з використання 
бюлетенiв i обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу 
кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.Пiсля закiнчення 
голосування з питання порядку денного акцiонер зобов'язаний здати лiчильнiй 
комiсiї свiй бюлетень для голосування. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, 
пiдраховує голоси та оголошує результати голосування.Бюлетень для голо-
сування визнається недiйсним у разi, якщо: - вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно 
виготовленого Товариством зразка; - вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не 
пронумерованi; - акцiонер (представник акцiонера) не позначив у бюлетенi 
жодного або позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного про-
екту рiшення.Бюлетень має бути пiдписаний Акцiонером (представником 
Акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi Акцiонера (пред-
ставника Акцiонера) та найменування юридичної особи у разi, якщо вона є 
Акцiонером. За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається 
недiйсним.Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними не враховуються 
пiд час пiдрахунку голосiв.Бюлетень для голосування пiдписується головою 
Реєстрацiйної комiсiї зборiв. З третього питання порядку денного рішення 
не прийнято. З четвертого питання порядку денного рiшення не прийнято. 
З п'ятого питання порядку денного прийнято рішення: Припинити повно-
важення НР Товариства у повному складi. З шостого питання порядку ден-
ного прийнято рішення: Обраними членами Наглядової ради ПАТ «Черкаси-
обленерго» є: 1.Сачiвко Андрiй Iванович - представник акцiонера Товариства, 
юридичної особи - Фонду державного майна України; 2.Денисенко Вiталiй 
Миколайович - представник акцiонера Товариства, юридичної особи - Фонду 
державного майна України; 3.Єсипенко Людмила Миколаївна - представник 
акцiонера, юридичної особи - Фонду державного майна України; 4.Богатир 
Василь Михайлович; 5.Уманська Олена Петрiвна - представник акцiонера 
ТОВ «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент», що дiє 
вiд свого iменi, але в iнтересах та за рахунок активiв ПЗНВIФ «Сьомий»  
ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРIСI 233821) У вiдповiдностi 
до ч.7 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства», повноваження члена 
Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами Товари-
ства. З сьомого питання порядку денного прийнято рішення: 1.Затвердити 
умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядо-
вої ради Товариства (проект договору наданий Фондом державного майна 
України). 2.Надати керiвнику Виконавчого органу Товариства повноваження 
на пiдписання цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами На-
глядової ради Товариства. З восьмого питання порядку денного прийнято 
рішення: Обрати, з моменту прийняття цього рiшення позачерговими загаль-
ними зборами Товариства, головою колегiального Виконавчого органу 
ПАТ«Черкасиобленерго» Самчука Олега Григоровича. З дев'ятого питання 
порядку денного прийнято рішення:Уповноважити цими позачерговими за-
гальними зборами ПАТ «Черкасиобленерго» Попова Дмитра Сергiйовича 
представляти iнтереси акцiонерiв ПАТ «Черкасиобленерго» пiд час прова-
дження у справi № 14-01/1494 про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго».

31.08.2017 позачергові ЗЗА були скликанi та проведенi акцiонером - юри-
дичною особою ФДМУ, який є власником бiльш нiж 10 вiдсоткiв СК товариства, 
вiдповiдно до ч.6 ст.47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» та наказу ФДМУ. Нака-
зами ФДМУ затверджено повiдомлення про проведення позачергових ЗЗА ПАТ 
«Черкасиобленерго» з проектом порядку денного, обрано реєстрацiйну комiсiю 
для реєстрацiї акцiонерiв на позачергових ЗЗА та доручено реєстрацiйнiй 
комiсiї здiйснювати повноваження тимчасової лiчильної комiсiї позачергових 
ЗЗА. Вiдповiдно до вимог ч.4 ст.38 ЗУ «Про акцiонернi товариства» затвердже-
но порядок денний позачергових ЗЗА ПАТ «Черкасиобленерго»: 1.Обрання 
членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства. 2.Затвер-
дження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборiв Това-
риства. 3.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новiй редакції. 4.Внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. 5.Прий-
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няття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради 
Товариства. 6.Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 7.Затвердження 
умов договорiв (цивiльно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. 
Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами На-
глядової ради. 8.Про уповноваження позачерговими загальними зборами 
«Черкасиобленерго» особи для представництва iнтересiв акцiонерiв ПАТ «Чер-
касиобленерго» пiд час провадження у справi №14-01/1494 про банкрутство 
ПАТ «Черкасиобленерго». З першого питання порядку денного прийнято рі-
шення: 1.Обрати членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Това-
риства у складi: - Новоторов Олександр Леонiдович - представник депозитар-
ної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - голова лiчильної комісії; - Лагодюк 
Євгенiй Степанович - представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГО-
РЕЕСТР» - член лiчильної комісії; - Kуликова Людмила Олексiївна - директор 
депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - член лiчильної комiсiї.  
2.Припинити повноваження лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв То-
вариства пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв у повному обсязi. З дру-
гого питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити наступний по-
рядок проведення (регламент) позачергових загальних зборiв Товариства (далi 
- збори): Виступи з питань порядку денного - до 3 хв. Повторнi виступи - до 2 хв. 
Вiдповiдi на запитання - до 3 хв. Зауваження по процедурi ведення зборiв - до 
2 хв. Функцiї голови та секретаря зборiв виконує особа, уповноважена на це 
рiшенням наглядової ради. Запитання доповiдачам подавати Головi зборiв в 
письмовому виглядi з зазначенням реквiзитiв акцiонера (ПIБ або найменування 
юридичної особи). Запитання, поданi без зазначення реквiзитiв, не розглядати-
муться.Голова зборiв ставить питання на голосування. Змiна черговостi роз-
гляду питань порядку денного здiйснюється Головою загальних зборiв.Голосу-
вання на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень 
для голосування мiстить варiанти голосування за кожний проект рiшення (на-
писи «за», «проти», «утримався»). Пiсля розгляду питання та винесення Голо-
вою зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй 
варiант голосування.Голосування на зборах проводиться за принципом: одна 
голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, 
винесених на голосування на зборах, крiм проведення кумулятивного голосу-
вання. Пiд час проведення кумулятивного голосування загальна кiлькiсть 
голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Товариства, що оби-
раються. Акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за 
одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. При кумуля-
тивному голосуваннi за кожного з кандидатiв можна вiддати тiльки цiлу кiлькiсть 
голосiв. Обрання персонального складу Наглядової ради здiйснюється iз за-
стосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенiв i обраними 
вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв 
порiвняно з iншими кандидатами.Пiсля закiнчення голосування з питання по-
рядку денного акцiонер зобов'язаний здати лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для 
голосування. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує 
результати голосування.Бюлетень для голосування визнається недiйсним у 
разi, якщо: - вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка; 
- вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi; - акцiонер (представ-
ник акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або позначив бiльше одного 
варiанта голосування щодо одного проекту рiшення. Бюлетень має бути 
пiдписаний Акцiонером (представником Акцiонера) iз зазначенням прiзвища, 

iменi та по батьковi Акцiонера (представника Акцiонера) та найменування юри-
дичної особи у разi, якщо вона є Акцiонером. За вiдсутностi таких реквiзитiв i 
пiдпису бюлетень вважається недiйсним.Бюлетенi для голосування, визнанi 
недiйсними не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. Бюлетень для голосу-
вання пiдписується головою Реєстрацiйної комiсiї зборiв. З третього питання 
порядку денного рiшення не прийнято. З четвертого питання порядку денно-
го прийнято рішення: Зняти з розгляду питання порядку денного. З п'ятого 
питання порядку денного прийнято рішення: Припинити повноваження На-
глядової ради Товариства у повному складi. З шостого питання порядку ден-
ного прийнято рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства:  
1.Уманську Олену Петрiвну - представника акцiонера ПАТ «Черкасиобленер-
го», ПЗНВIФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»; 2.Богатиря 
Василя Михайловича; 3.Денисенка Вiталiя Миколайовича - представника 
акцiонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України; 
4.Єсипенко Людмилу Миколаївну - представника акцiонера Товариства, юри-
дичної особи - Фонду державного майна України; 5.Сачiвка Андрiя Iвановича - 
представника акцiонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного 
майна України. З сьомого питання порядку денного прийнято рішення: 1.За-
твердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства. 2.Надати керiвнику Виконавчого органу Товари-
ства повноваження на пiдписання цивiльно-правових договорiв, якi укладати-
муться з членами Наглядової ради Товариства. З восьмого питання порядку 
денного прийнято рішення: Уповноважити цими позачерговими загальними 
зборами ПАТ «Черкасиобленерго» Попова Дмитра Сергiйовича представляти 
iнтереси акцiонерiв ПАТ «Черкасиобленерго» пiд час провадження у справi 
№ 14-01/1494 про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго»

6. інформація про дивіденди: Iнформацiя про нарахування та сплату 
дивiдендiв акцiонерам ПАТ «Черкасиобленерго» за пiдсумками дiяльностi 
товариства у 2016 та 2017 роках вiдсутня. У вiдповiдностi до статi 13 Закону 
України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його 
банкрутом» арбiтражний керуючий, розпорядник майна ПАТ «Черкасиобле-
нерго» не заперечив проти встановлення та перерахування частки чистого 
прибутку, отриманого товариством за пiдсумками роботи у 2016 та 2017 ро-
ках на виплату дивiдендiв до Державного бюджету України, пропорцiйно 
розмiру державної частки у статутному капiталi товариства в розмiрi визна-
ченому Постановами КМУ вiд 01.03.2017 року за №120 та вiд 28.02.2018 
року за №139 відповідно. Щодо використання чистого прибутку за результа-
тами роботи товариства у 2016 та 2017 роках в частинi прийняття рiшення 
щодо визначення та виплати дивiдендiв іншим акціонерам у зв'язку зi склад-
ним фiнансовим положенням пiдприємства арбітражний керуючий, розпо-
рядник майна ПАТ «Черкасиобленерго» згоди не надав. Наглядовою Радою 
ПАТ «Черкасиобленерго» прийнято рішення про проведення 24.04.2018 
року річних загальних зборів акціонерів товариства, до порядку денного 
яких включено серед інших наступне питання: «Розподіл прибутку Товари-
ства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 та 2017 ро-
ках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням 
вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 та 2017 роках».

Голова Правління
Пат «Черкасиобленерго»  о.Г.Самчук

Приватне акцIонерне товариСтво 
«Чорнобай-Птиця», 

ріЧна інФормація за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування емітента, код за єДрПоУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ», 14215201, Україна Черкаська обл. 
Чорнобаївський р-н 19900 селище мiського типу Чорнобай вулиця Чер-
каська будинок 74, (04739) 2-28-15

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://chornobay-bird.emitents.net.ua/ua/

Приватне акцIонерне товариСтво 
«ШПолянСький ЗавоД ПроДтоварIв»

ріЧна інФормація за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування емітента, код за єДрПоУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ», 00380681, 
Україна Черкаська обл. Шполянський р-н 20603 мiсто Шпола вулиця Со-
борна, будинок 87, (04741) 5-51-39

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.jaivir.com

Приватне акцIонерне товариСтво 
«киСелIвСький ремонтно-механIЧний ЗавоД», 

ріЧна інФормація за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування емітента, код за єДрПоУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИСЕЛIВСЬКИЙ РЕМОНТНО-
МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД», 05518859, Україна Черкаська обл. 
Катеринопiльський р-н 20513 село Киселiвка вулиця Заводська буди-
нок 1, (04742) 9-43-24

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://prat-kiselivskiy-rmz.emitents.net.ua/ua/



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №81, 27 квітня 2018 р. 
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річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЧЕРКАСИ-АВТО", 05390402Черкаська , 
Черкаський, 19036, с. Степанки, Смiлянське 
шосе 8-й км, буд 4 (0472) 55-99-59, (0472) 
55-99-58,

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

26.04.2018

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

http://cherkassy-avto.ukravto.ua/ua

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

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фiрма "Атторней Плюс", 33536326 

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

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведеня: 
19.04.2017 року. Кворум зборів: 99,9985% до загаль-
ної кількості голосів.
Порядок денний Зборiв: 1. Обрання членiв лiчильної 
комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства.ВИРIШИЛИ:1.1. Обрати лiчильну комiсiю рiчних 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у наступно-
му складi:Голова лiчильної комiсiї Вишемiрська Юлiя 
Бронiславiвна;Член лiчильної комiсiї Гуменюк Ольга 
Степанiвна; Член лiчильної комiсiї Головко Iрина 
Юрiївна.2. Обрання Голови та секретаря рiчних За-
гальних Зборiв акцiонерiв Товариства.ВИРIШИЛИ: 
2.1. Обрати Головою рiчних Загальних Зборiв 
акцiонерiв Товариства Лямпарського Iгоря 
Людвиговича;2.2. Обрати секретарем рiчних Загаль-
них Зборiв акцiонерiв Товариства Дирду Володими-
ра Олександровича.3. Затвердження регламенту 
роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства.ВИРIШИЛИ:3.1. Затвердити наступний регла-
мент роботи Зборiв:- Голова Зборiв послiдовно ви-
носить на розгляд питання порядку денного 
Зборiв;- Слово для виступу з доповiддю надається 
Головою Зборiв;- Час для виступу з доповiддю щодо 
кожного питання порядку денного Зборiв – до 15 хви-
лин;- Виступ в дебатах з питань порядку денного 
Зборiв проводиться пiсля надання слова Головою 
Зборiв. Жоден з учасникiв Зборiв не має права ви-
ступати без дозволу Голови Зборiв;- Час виступу в 
дебатах по доповiдi – до 5 хвилин;- Акцiонер (його 
представник) може виступати тiльки з питання, яке 
обговорюється;- Час для вiдповiдей на запитання - 
до 5 хвилин;- Якщо поставлене акцiонером (його 
представником) питання не стосуватиметься обгово-
рюваного питання порядку денного Зборiв, Голова 
Зборiв має право зняти таке питання акцiонера з роз-
гляду взагалi або перенести його обговорення до 
розгляду iнших питань порядку денного Зборiв;- 
Вiдповiдi на питання акцiонерiв (їх представникiв) 
має право надавати як доповiдач, так i будь-яка iнша 
посадова особа/спiвробiтник Товариства, до 
компетенцiї якої/якого належать поставленi питання; 
- Голова Зборiв оголошує проект рiшення з питання 
порядку денного, що пiдготовлений Наглядовою Ра-
дою Товариства;- Голосування проводиться з вико-
ристанням бюлетенiв для голосування;- Свою згоду 
або не згоду з рiшенням Зборiв акцiонери (їх пред-
ставники) виражають шляхом зазначення вiдмiтки у 
вiдповiднiй клiтинцi бюлетеня для голосування;- Пе-
реривання процесу голосування забороняється.
Пiд час голосування слово нiкому не надається;- Ре-
зультати голосування пiдраховуються лiчильною 
комiсiєю та оформлюються протоколами лiчильної 
комiсiї по кожному питанню порядку денного Зборiв 
окремо.

Результати голосування з кожного питання поряд-
ку денного Зборiв оголошуються пiсля їх 
пiдрахунку, але до завершення Зборiв;- Збори ви-
конують свою роботу до закiнчення розгляду усiх 
питань порядку денного Зборiв;- Через кожнi двi 
години безперервної роботи Зборiв - перерва 15 
хвилин.4. Звiт Дирекцiї Товариства за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
ВИРIШИЛИ:4.1. Затвердити Звiт Дирекцiї Товари-
ства за 2016 рiк.5. Звiт Наглядової Ради Товари-
ства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту.ВИРIШИЛИ:5.1. Затвер-
дити Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк. 
6. Звiт Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2016 рiк, 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
та затвердження висновкiв Ревiзiйної Комiсiї Това-
риства.ВИРIШИЛИ:6.1. Затвердити Звiт Ревiзiйної 
Комiсiї Товариства за 2016 рiк.6.2. Затвердити ви-
сновки Ревiзiйної Комiсiї Товариства.7. Затвер-
дження рiчного звiту Товариства, у тому числi 
фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.
ВИРIШИЛИ:7.1. Затвердити рiчний звiт Товари-
ства, у тому числi фiнансову звiтнiсть Товариства 
за 2016 рiк у складi: - Балансу Товариства станом 
на 31.12.2016 року;- Звiту про фiнансовi результа-
ти Товариства за 2016 рiк. 8. Розподiл прибутку 
(визначення порядку покриття збиткiв) за 
пiдсумками дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
ВИРIШИЛИ:8.1. Затвердити наступний порядок 
розподiлу прибутку за пiдсумками дiяльностi То-
вариства у 2016 роцi:- чистий прибуток Товари-
ства, що складає 559 тис. грн. залишити 
нерозподiленим.8.2. Дивiденди не нараховувати 
та не виплачувати.9. Попереднє схвалення зна-
чних правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством протягом року.ВИРIШИЛИ:9.1.Схвалити 
укладення Товариством протягом не бiльш нiж од-
ного року з дати прийняття даного рiшення на-
ступних договорiв (контрактiв):-дилерських 
договорiв поставки автомобiлiв марки «ЗАЗ» та/
або додаткових угод до ранiше укладених дилер-
ських договорiв поставки автомобiлiв марки «ЗАЗ» 
з ТОВ «СI ЕЙ АВТОМОТIВ» або iншою юридич-
ною особою на загальну суму, що не перевищує 
36 000 000,00 грн. (тридцять шiсть мiльйонiв гри-
вень 00 копiйок);-дилерських договорiв поставки 
автомобiлiв марки «CHEVROLET» та/або додат-
кових угод до ранiше укладених дилерських 
договорiв поставки автомобiлiв марки 
«CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» 
або iншою юридичною особою на загальну суму, 
що не перевищує 14 000 000,00 грн. (чотирнад-
цять мiльйонiв гривень 00 копiйок);-дилерських 
договорiв поставки автомобiлiв марки «CHERY» 
та/або додаткових угод до ранiше укладених ди-
лерських договорiв поставки автомобiлiв марки 
«CHERY» з ТОВ «СI ЕЙ АВТОМОТIВ» або iншою 
юридичною особою на загальну суму, що не пере-
вищує 17 000 000,00 грн. (сiмнадцять мiльйонiв 
гривень 00 копiйок);-дилерських договорiв постав-
ки автомобiлiв марки «KIA» та/або додаткових 
угод до ранiше укладених дилерських  
договорiв поставки автомобiлiв марки «KIA» з 
ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або iншою юридичною 
особою на загальну суму, що не перевищує  
148 000 000,00 грн. (сто сорок вiсiм мiльйонiв гри-
вень 00 копiйок);-дилерських договорiв поставки 
автомобiлiв марки «MERCEDES-BENZ» та/або 
додаткових угод до ранiше укладених дилерських 
договорiв поставки автомобiлiв марки 
«MERCEDES-BENZ» з ПрАТ «АВТОКАПIТАЛ» або 
iншою юридичною особою на загальну суму, що 
не перевищує 62 000 000,00 грн. (шiстдесят два 
мiльйони гривень 00 копiйок);-кредитних договорiв 
з фiнансовими установами, загальний сукупний 
розмiр яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок 
мiльйонiв) гривень на умовах, визначених Нагля-
довою Радою Товариства;

Приватне акцIонерне товариСтво «ЧеркаСи-авто»
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-договорiв застави (iпотеки) з фiнансовими уста-
новами, у тому числi в якостi майнового поручите-
ля за зобов’язаннями третiх осiб, з ринковою 
вартiстю майна, що передається в заставу 
(iпотеку), на суму, що не перевищує  
200 000 000,00 (двiстi мiльйонiв) гривень на умо-
вах, визначених Наглядовою Радою Товариства;-
договорiв надання/отримання фiнансової допо-
моги, загальний сукупний розмiр яких не 
перевищує 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гри-
вень на умовах, визначених Наглядовою Радою 
Товариства.9.2.Уповноважити Наглядову Раду 
Товариства визначати iншi iстотнi умови договорiв 
(контрактiв) та додаткових угод, попередньо схва-
лених рiчними Загальними зборами акцiонерiв 
Товариства, а саме: контрагента, строк (термiн) 
дiї договору (контракту), цiну договору (контрак-
ту) у межах граничної суми, затвердженої рiчними 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства, 
тощо, а також для договорiв застави (iпотеки) - 
перелiк майна, що передається в заставу (iпотеку), 
для кредитних договорiв - процентну ставку. 
10. Внесення змiн та доповнень до Статуту Това-
риства шляхом викладення його у новiй редакцiї 
та затвердження нової редакцiї Статуту Товари-
ства.ВИРIШИЛИ:10.1. Внести змiни та доповне-
ння до Статуту Товариства у зв’язку iз приведен-
ням положень Статуту Товариства у вiдповiднiсть 
до вимог законодавства України шляхом викла-
дення Статуту у новiй редакцiї.10.2. Затвердити 
нову редакцiю Статуту Товариства.11. Визначен-
ня уповноваженої особи на пiдписання нової 
редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй 
з державної реєстрацiї Статуту.ВИРIШИЛИ:11.1. 
Уповноважити Генерального директора Товари-
ства пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства 
та здiйснити всi необхiднi дiї для державної 
реєстрацiї Статуту Товариства або видати 
вiдповiдну довiренiсть на вчинення вiдповiдних 
дiй iншiй особi.12. Затвердження Положення про

Наглядову Раду Товариства, визначення упо-
вноваженої особи на його пiдписання.
ВИРIШИЛИ:12.1. Затвердити Положення про 
Наглядову Раду Товариства. 12.2. Уповноважи-
ти Голову Зборiв Лямпарського Iгоря Людвиго-
вича пiдписати Положення про Наглядову Раду 
Товариства.13. Припинення повноважень 
членiв Наглядової Ради.ВИРIШИЛИ:13.1. При-
пинити повноваження членiв Наглядової Ради 
Товариства, а саме: Козiса О.М., Бей Н.О., Се-
нюти I.В., Корольчука Ю.С., Прилуцької В.I. 
14. Обрання членiв Наглядової Ради.
ВИРIШИЛИ:14.1. Обрати термiном на три роки 
Наглядову Раду Товариства у складi: Козiса 
Олександра Миколайовича, Бей Наталiї 
Олександрiвни, Сенюти Iгоря Васильовича. 
15. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв з членами Наглядової Ради, встанов-
лення розмiру їх винагороди та обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з членами Наглядової Ради. 
ВИРIШИЛИ:15.1. Затвердити умови цивiльно-
правових договорiв з членами Наглядової Ради 
Товариства: виконання функцiй здiйснюється 
на безоплатнiй основi, порядок дiяльностi, пра-
ва, обов’язки та вiдповiдальнiсть Голови та чле-
на Наглядової Ради визначаються вiдповiдно 
до Положення про Наглядову Раду Товариства, 
строк дiї договору – три роки.15.2. Уповноважи-
ти Генерального директора Товариства 
пiдписати цивiльно-правовi договори з членами 
Наглядової Ради Товариства на затверджених 
Загальними Зборами акцiонерiв умовах. З усiх 
питань рiшення були прийнятi акцiонерами, що 
брали участь у Зборах, одноголосно. Особи, що 
подавали пропозицiї до перелiку питань поряд-
ку денного: пропозицiй до перелiку питань по-
рядку вiд акцiонерiв не надходило.

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

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

Приватне акціонерне това-
риСтво «холДинГова комПа-
нія «УкрСПецтехніка», 23724999, 
вул..Сiчневого Повстання, 11 «а», м. Київ, Печер-
ський, 01010, (044)-2579922

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

26.04.2018

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

http://ust.com.ua/

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фір-
ми, якою проведений аудит 
фінансової звітності

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БЛИСКОР 
ГАРАНТ», 16463676

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.04.2017 року. Кворум збо-
рів: 75,85% до загальної кількості голосів.
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії . Обрання Голови та Секретаря Загальних 
зборів акціонерів.
2.Звіт Голови Правління Товариства за 2016 рік. Звіт Ревізора Товариства про 
перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звітів.
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених 
законом.
Рішення зборів:Обрані: . Кошова В.А. - голова Зборів, Кошова С.С. – секретар 
Зборів; . Буркацька Т.В. – голова лічильної комісії., Ферентюк Н.В. – член лі-
чильної комісії.
Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2016 рік . Роботу Правління 
Товариства визнати задовільною. Затвердити висновки Ревізора Товариства 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016рік. За-
твердити річний звіт Товариства за 2016 рік..Затвердити баланс Товариства за 
2016 рік. Прийняти до відома, що за підсумками роботи Товариства в 2015 році 
є прибуток у розмірі 2982000 грн.. Дивіденди за 2016 рік не виплачувати, а на-
правити прибуток на покриття збитків минулих років.

5.1. інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 12.06.2017 року. 
Кворум зборів: 75,84% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1.Обрання членів лічильної комісії . Обрання Голови та Секретаря 
Загальних зборів акціонерів.
2.Про вчинення значних правочинів.
3.Про затвердження умов укладених з оцінювачами майна товариства 
договорів, затвердження розміру оплати їхніх послуг.
4.Про затвердження ринкової вартості майна.
5.Про заснування інших юридичних осіб.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
Правління
Результати розгляду питань порядку денного:
Обрати лічильну комісію у складі Буркацька Т.В.-Голова, 
Полупанов О.Ю.,-член комісії.
Надати згоду на попереднє схвалення та уповноважити укладення 
Головою правління Товариства Кошовою В.А. значних правочинів 
протягом 1року з дати прийняття цього рішення граничною вартістю 
кожного з правочинів 250000000,00 грн. та граничною сукупною вартістю 
правочинів 500000000,00 грн. Затвердити умови Договору № 08-2017 на 
проведення оцінки майнових прав на торговельну марку та Договору 
№ 01-14 на проведення незалежної оцінки, встановити розмір оплати 
послуг.Затвердити ринкову вартість майнових прав інтелектуальної 
власності Товариства на торговельну марку «УКРСПЕЦТЕХНІКА» за 
свідоцтвом України №27469 від 15.10.2002 р., яка була встановлена 
оцінювачем майна на підставі Договору № 08-2017.Затвердити ринкову 
вартість нерухомого майна Товариства, яка була встановлена оцінюва-
чем майна згідно Договору № 01-14 та вказана у звіті про вартість об’єкта 
оцінки.Заснувати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПОЛІТЕХНОЛОДЖІ» , де засновниками (учасниками) будуть АТ «ХК 
«УКРСПЕЦТЕХНІКА» з майновим внеском учасника - торговельної марки 
на загальну вартість 23 077 700 грн., що становитиме 25% статутного 
капіталу та Паливода Костянтин Віталійович з внеском (часткою) у 
розмірі 69 233 100 грн., що становитиме 75% статутного капіталу 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛІТЕХНОЛО-
ДЖІ».

6. інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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ріЧна інФормація за 2017 рік
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛАВР», 05491600, Україна Чер-
каська обл. Смiлянський р-н 20732 с. Миколаївка вул. Ржевська, буд. 9,  
( 04733 ) 2-09-58; 2-11-17;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.patlavr.wordpress.com

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-
ської фірми (П.і.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Кооп-Аудит», 21385106

5. інформація про загальні збори: 
27.04.2017 проведено річні загальні збори. Черговi загальнi збори 

акцiонерiв скликалися згiдно рiшення Наглядової ради акцiонерного това-
риства. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання Лiчильної комiсiї чергових загаль-
них зборiв акцiонерiв.2. Затвердження порядку (регламенту) проведення 
чергових загальних зборiв акцiонерiв.3. Звiт Голови правлiння ПАТ «ЛАВР» 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк 
та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Голови правлiння. 4. Звiт Наглядової 
ради ПАТ «ЛАВР» про роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради Товариства.5. Затвердження рiчного звiту 
Товариства за 2016 рiк, та висновку зовнiшнього аудитора.6. Затвердження 
порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2016 рiк. Визначення 
та розподiл планових показникiв прибутку на 2017 рiк. 7. Iнформацiя про 
використання iнвестицiй ПАТ «ЛАВР», вкладених у ТОВ «ЛАВР-АГРО». 
8. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.9. Обран-
ня членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження договорiв з членами 
Наглядової ради.По 1 питанню: : «Обрання лiчильної комiсiї чергових за-
гальних зборiв». РIШЕННЯзагальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЛАВР»  
«27» квiтня 2017 року. 1 питання: «Обрання лiчильної комiсiї чергових за-
гальних зборiв». 1.Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 осiб. 2.Обрати до 
складу лiчильної комiсiї iз наступних осiб: Канєвська Н.Г., Стояненко А.М., 
Гуржiй А.М.По 2 питанню: «Затвердження порядку (регламенту) проведен-
ня чергових загальних зборiв акцiонерiв» Рішення загальних зборів:1. Ре-
гламент роботи чергових загальних зборiв акцiонерiв:-Основна доповiдь 
(спiвдоповiдь) не бiльше 15 хвилин;- Обговорення (вiдповiдi на запитання) 
не бiльше 10 хвилин.- Оголошення проектiв рiшень не бiльше 5 хвилин.- 
По дев'ятому питанню порядку денного в часi не обмежувати.2. Жоден з 
учасникiв загальних зборiв не має права виступати(доповiдати, спiв 
доповiдати, задавати питання) без дозволу голови загальних зборiв. Голо-
ва загальних зборiв має право перервати особу/акцiонера, яка пiд час ви-
ступу недотримується встановленого регламенту, та позбавити її слова, 
якщо особа/акцiонер не виконує вимоги Голови зборiв. 3. Питання став-
ляться доповiдачам та спiвдоповiдачам в уснiй або письмовiй формi (спо-
собом надання записок головi загальних зборiв через секретаря зборiв).  
4. Питання мають бути сформульованi тiльки по сутi питання порядку ден-
ного, що обговорюється, коротко та чiтко i не мiстити оцiнки доповiдi 
(спiвдоповiдi) або доповiдача (спiвдоповiдача). 5. Пiсля обговорення голо-
ва загальних зборiв послiдовно ставить на голосування проекти всiх рiшень 
з питання порядку денного, що розглядається. Проекти рiшень, що пропо-
нуються акцiонерами i не були поданi до початку проведення загальних 
зборiв на голосування не ставляться.6. Хiд Загальних зборiв може 

фiксуватися технiчними засобами, аутентичнi записи додаються до прото-
колу Загальних зборiв. Записи, що не доданi до протоколу вважати 
недiйсними. Переходимо до розгляду 3-го питання: «Звiт Голови правлiння 
ПАТ «ЛАВР» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Голови правлiння». 
Рiшення загальних зборів:1.Звiт правлiння ПАТ «ЛАВР» про фiнансово - 
господарську дiяльнiсть за 2016 рiк - затвердити.2. Роботу правлiння ви-
знати задовiльною.3. Акти на списання матерiальних цiнностей на суму 
29118 грн. - затвердити.4. Основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 
рiк - затвердити.Переходимо до розгляду 4-го питання: «Звiт Наглядової 
ради ПАТ «ЛАВР» про роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради Товариства». Рiшення загальних зборів: 
1.Звiт Наглядової ради за 2016р. - затвердити. 2.Роботу визнати 
задовiльною.Переходимо до розгляду 5-го питання: «Затвердження рiчного 
звiту Товариства за 2016 рiк, та висновку зовнiшнього аудитора». Рiшення 
загальних зборів:1. Рiчний звiт та баланс за 2016 р. - затвердити. 2. Висно-
вок зовнiшнього аудитора - затвердити. Переходимо до розгляду 6-го пи-
тання: «Затвердження порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) 
за 2016 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2017 
рiк». Рiшення загальних зборів:1.Прибуток пiдприємства за 2016 р в сумi  
68 тис. грн. направити для розвитку виробництва.2.Дивiденди не 
виплачувати.3.Нерозподiлений прибуток у сумi 2068 тис. грн. попереднiх 
перiодiв направити на виробництво.4.Резервний капiтал у сумi  
2662 тис. грн. направити на виробництво.5.Плановий прибуток за 2017 рiк 
в сумi 361 тис. грн. направити на виробництво. Переходимо до розгляду 
7-го питання: «Iнформацiя про використання iнвестицiй ПАТ «ЛАВР», вкла-
дених у ТОВ «ЛАВР-АГРО». Рiшення загальних зборів:1.Iнформацiю ди-
ректора про використання iнвестицiй ПАТ «ЛАВР» вкладених у ТОВ «ЛАВР-
АГРО» прийняти до вiдому.2.Iнформацiю першого заступника голови 
наглядової ради вiце - президента ПАТ «ЛАВР» Стружко I.М. про викорис-
тання iнвестицiй ПАТ «ЛАВР» вкладених у ТОВ «ЛАВР-АГРО» прийняти до 
вiдому.3.Доручити наглядовiй радi продовжити контроль за використанням 
iнвестицiй у ТОВ «ЛАВР-АГРО».4.Доручити головi правлiння представляти 
iнтереси ПАТ «ЛАВР» у ТОВ «ЛАВР-АГРО» з правами i повноваженнями 
засновника товариства вiд iменi ПАТ «ЛАВР».5.Доручити головi правлiння, 
як представнику ПАТ «ЛАВР» у ТОВ «ЛАВР-АГРО» з правами i повнова-
женнями засновника товариства, на зборах засновникiв ТОВ «ЛАВР-АГРО» 
вiдстоювати рiшення про направлення прибутку на розвиток виробництва 
ТОВ «ЛАВР-АГРО».Переходимо до розгляду 8-го питання: «Припинення 
повноважень членiв Наглядової ради Товариства». Рiшення загальних 
зборів:1.Припинити повноваження членiв наглядової ради акцiонерного то-
вариства «ЛАВР» у складi:Батютенко В.А., Хоменко С.П., Чернова О.В., 
Стружка I.М., Бик В.М.2.Припинити дiю контрактiв укладених з членами на-
глядової ради, яких вiдiзвано iз членiв наглядової ради. Переходимо до 
розгляду 9-го питання: «Обрання членiв Наглядової ради Товариства. За-
твердження договорiв з членами Наглядової ради». Рішення загальних 
зборів: 1.За результатами кумулятивного голосування до наглядової ради 
ПАТ «ЛАВР» обрано:1.Батютенко Валентина Андрiйовича 2333101 голосiв 
2.Бик Валентину Миколаївну 2333101 голосiв 3.Стружка Iгоря Миколайови-
ча 2333101 голосiв 4.Хоменка Сергiя Петровича 2333101 голосiв 5.Козiну 
Раїсу Анатолiївну 2333101 голосiв2. Затвердити договори з новообраними 
членами наглядової ради ПАТ «ЛАВР» (Додаються).3. Встановити термiн 
дiї договору 1 рiк.4.Уповноважити голову правлiння, пiдписати договори з 
новообраними членами наглядової ради ПАТ «ЛАВР». 

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

ПУблIЧне акцIонерне товариСтво «лавр»

річна інформація емітента цінних паперів
1. Приватне акцiонерне товариство «Шкiряник», (Код ЄДРПОУ 22173327), 

77202, Івано-Франківська обл., м.Болехiв, вул.Петрушевича, буд. 29 (03437) 
3-42-96 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії.-25.04.2018 р.3.Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну річну інформацію - www.skiryanic.pat.ua  
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений ау-
дит фінансової звітності - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ауди-
торська фiрма «IФ-аудит», 221962685. Інформація про загальні збори: Збори 
відбулись 27.06.2017 р. Кворум 99,7956 % ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання 
лічильної комісії зборів.2. Звіт правління про результати фінансово- господар-
ської діяльності Товариства за 2015р., 2016 р. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту правління Товариства.3. Звіт Наглядової ради за 2015р., 
2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства. 4. Звіт Ревізора за 2015р., 2016 р. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора по річ-
ному звіту за 2015р., 2016 р.5. Затвердження річного звіту Товариства за 
2015р., 2016 р.6. Розподіл прибутку Товариства за 2015р., 2016 р. 7. Внесення 
змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. 

Пропозицiй до порядку денного не поступало. Результати розгляду пи-
тань порядку денного: Обрано Лічильну комісію; затверджено Звіти Прав-
ління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2015-2016 роки. Затверджено звіти Наглядової ради Товариства за підсум-
ками 2015-2016 років. Затверджено звіти та висновки Ревізора Товариства 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-
2016 роки; Затверджені річні звіти та баланси Товариства за 2015-2016 
роки; прийнято рішення не здійснювати розподіл прибутку за підсумками 
роботи у 2015-2016 роках; Прийнято нову редакцію Статуту Товариства. 

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

Приватне акцIонерне товариСтво 
«ШкIряник»
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Приватне акціонерне товариСтво
«Страхова комПанія 
«Страховий каПітал»

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, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Страховий 
капітал», код ЄДРПОУ 32206908, 
01032, м. Київ, бульвар Тараса 
Шевченка, 33-Б, приміщення 36 
тел. (044) 462-59-49 

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

www.scapital.kiev.ua

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 акцIонерне 

товариСтво «ГраФIя Україна»
2. Код за ЄДРПОУ: 02469333
3. Місцезнаходження: 18015 мiсто Черкаси , вулиця Максима Залізня-

ка, будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 54-59-01, -
5. Електронна поштова адреса: 02469333@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.mmp-ukraina.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

іі. текст Повідомлення 
Рішенням Наглядової Ради ПрАТ «ГРАФIЯ УКРАЇНА» (надалі - «товари-

ство» або «емітент») від 25 квітня 2018 року, протокол позачергового засідання 
Наглядової Ради № 25-04/2018, обрано Головою Наглядової Ради ПрАТ «ГРА-
ФІЯ УКРАЇНА» - пана Вільгельма Хьорманзедера (Вільгельм Хьорманзедер), 
посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадо-
ва особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі 
товариства. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - 
компанії Гундлах ГмбХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 
94,775510% від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду з 
моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення чергових (річних) 
Загальних Зборів Товариства третього року повноважень Наглядової Ради, 
але не більше ніж 3 роки. Також, повноваження членів Наглядової Ради 
ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» можуть припинятись достроково або тривати більш 
довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПрАТ «ГРАФІЯ 
УКРАЇНА» та чинним законодавством. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п'яти років: Голова Ради Директорів в АТ Мейр-Мельнхоф Картон; 
директор в: ММ Графія Бетайлігунгс- унд Фервальтунгс ГмбХ; Гундлах ГмбХ 
(колишня назва - Графія Гундлах Бетайлігунгзгезельшафт мбХ); Мейр-
Мельнхоф Картон Гезеллшафт м.б.Х.; ФС-Картон ГмбХ; Байерсбронн Фріш-
фасер Картон ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Еербеек Б. В.; Колічево Картон Проіз-
водня Картона Д.о.о.; Мейр-Мельнхоф Гернсбах ГмбХ; Мейр-Мельнхоф 
Картонбоард Інтернешнл ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Бельгія Н. В.; Мейр-Мельнхоф 
Італія С.Р.Л.; ММП Преміум Прінтінг Центр ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Прінтінг енд 
Пекеджинг Приватна Акціонерна Компанія Тегерану № 21; ММ Графія ГмбХ; 
Мейр-Мельнхоф Пекеджінг Австрія ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Інтер-
нешнл ГмбХ; ММ Пекеджинг Франція С.A.С.; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг ЮK 
Лімітед; ММ Поліграфоформленіє Лтд.; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Іберіка 
СЛ; TEК ММП САРЛ; Аль-Екбаль Прінтінг енд Пекеджинг Кo; ММ Пекеджінг 
Бетайлігунгс- унд Фервальтунгс ГмбХ; ММ Пекеджінг ГмбХ; Майр-Мельнхоф 
Графія Ізмір А.С; Зюнерпак Амбалай Санай ве Тікарет Анонім Сіркеті; Нойпак 
Гезельшафт м.б.Х.; Майр-Мельнхоф Пекеджінг Марінетті Лімітада; ММ Пеке-
джінг Коламбіа С А С; MMП Преміум С.А.С.; ММП Пекетіс С.А.С.; ММ Пеке-
джінг Польська Спулка з огранічоно одповєджяльнощо; посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової Ради ПрАТ «ГРАФIЯ УКРАЇНА» (надалі - «товари-
ство» або «емітент») від 25 квітня 2018 року, протокол позачергового засідан-
ня Наглядової Ради № 25-04/2018, обрано Секретаря Наглядової Ради 
ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» - пана Андреаса Блашке (Андреас Блашке), поса-
дова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова 
особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі 
товариства. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи 
- компанії Гундлах ГмбХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розмі-
ром 94,775510% від статутного капітала товариства. Особа обрана на поса-
ду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення чергових 
(річних) Загальних Зборів Товариства третього року повноважень Наглядової 
Ради, але не більше ніж 3 роки. Також, повноваження членів Наглядової 
Ради ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» можуть припинятись достроково або тривати 
більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПрАТ «ГРА-
ФІЯ УКРАЇНА» та чинним законодавством. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: член Ради Директорів в АТ Мейр-Мельнхоф 
Картон; директор в: Мейр-Мельнхоф Графія Ізмір А.S. (в минулому); Нойпак 
Гезельшафт мбХ (в минулому); Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Інтернешнл 
ГбмХ (в минулому); ММ Пекеджинг Сізар ГмбХ (в минулому); ММ Пекеджинг 
Шіллінг ГмбХ (в минулому); ММ Пекеджинг Бетайлігунгс-унд Фервальтунгс 
ГмбХ (в минулому); Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Ю Кей Лімітед (в минулому); 
Мейр-Мельнхоф Іберіка Пекеджинг С.Л.(в минулому); посадова особа непо-
гашеної 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. Голова Правлiння Пономар Володимир Васильович 26.04.2018

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

і. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцIонерне 

товариСтво «ГраФIя Україна»
2. Код за ЄДРПОУ: 02469333
3. Місцезнаходження: 18015 мiсто Черкаси , вулиця Максима Залізня-

ка, будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 54-59-01, -
5. Електронна поштова адреса: 02469333@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.mmp-ukraina.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про виплату дивідендів

іі. текст Повідомлення 
На пiдставi рішення чергових (річних) загальних зборів акцiонерiв 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРАФІЯ УКРАЇНА» (надалi 
- Товариство) вiд 23.04.2018р., про виплату дивiдендiв, Наглядовою Ра-
дою Товариства 25.04.2018р. (Протокол № 25-04/2018 позачергового за-
сідання Наглядової Ради ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА») ухвалено рішення про 
встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отриман-
ня дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.

Дата ухвалення черговими (річними) загальними зборами Товариства 
рішення про виплату дивiдендiв - 23.04.2018р. 

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивiдендiв 
- 14.05.2018р. 

Розмір дивiдендiв, що підлягають виплаті вiдповiдно до рішення за-
гальних зборів - 20 562 360,00 (двадцять мільйонів п'ятсот шістдесят дві 
тисячі триста шістдесят гривень 00 копійок), що у розмірі на одну акцію 
Товариства становить 34,97 грн. (тридцять чотири гривні 97 копійок).

Строк виплати дивідендів з 15.05.2018 року по 23.10.2018 року.
Спосіб виплати дивiдендiв - через депозитарну систему . 
Порядок виплати дивiдендiв - у порядку, визначеному чинним законо-

давством та Статутом Товариства, із врахуванням Правлінням поточних 
можливостей протягом строку здійснення виплати Дивідендів.

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 Пономар Володимир Васильович 26.04.2018

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

(044) 4983815



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №81, 27 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

576

ріЧна інФормація за 2017 рік
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРIЯ», 00447853, Україна Черкаська обл. - р-н 
18030 мiсто Черкаси Вулиця Кобзарська, 108, 0472-71-61-92

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 27.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://00447853.smida.gov.ua

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-
ської фірми (П.і.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма «Аудит-Юнiкс» у 
формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, 22212843

5. інформація про загальні збори: 
18.04.2017 проведено річні загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв 

скликалися згiдно рiшення Наглядової ради акцiонерного товариства.1. Перше 
питання порядку денного: Обрання членiв лiчильної комiсiї.ВИРIШИЛИ: для 
проведення пiдрахункiв голосiв акцiонерiв на Зборах акцiонерiв обрати 
лiчильну комiсiю в складi:» Мерiченко Марiя Михайлiвна - голова лiчильної 
комiсiї.» Ткаченко Олена Валерiївна, « Чернявська Юлiя Iванiвна.2. Друге пи-
тання порядку денного: Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних 
загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення повноважень 
членiв лiчильної комiсiї, установлення порядку та способу засвiдчення 
бюлетенiв для голосування, затвердження регламенту.ВИРIШИЛИ:1. в ходi ро-
боти рiчних загальних зборiв акцiонерiв розгляд, обговорення та голосування 
по питанням проводити у послiдовностi, що передбачена порядком денним;  
2. фiксування розгляду питань технiчними засобами не проводити; 3. повно-
важення обраного складу лiчильної комiсiї припинити з моменту пiдписання 
протоколiв про пiдсумки голосування по всiх питаннях порядку денного Зборiв 
акцiонерiв;4. установити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосу-
вання у варiантi, що був затверджений рiшенням наглядової ради вiд 01.02.2017 
року (протокол №2017/02/01 вiд 01.02.2017 року), а саме: бюлетенi для голо-
сування, в тому числi бюлетенi для кумулятивного голосування засвiдчуються 
печаткою Товариства або пiдписом будь-кого з членiв реєстрацiйної комiсiї в 
правому верхньому кутi кожного аркушу бюлетеня до початку реєстрацiї 
акцiонерiв (представникiв акцiонерiв).5. Затвердити наступний регламент 
рiчних загальних зборiв акцiонерiв:» доповiдi - до 10 хвилин;» виступи - до  
3 хвилин;» голосування по питанням порядку денного: з використанням 
бюлетенiв; по питанню обрання складу органiв Товариства: з використанням 
бюлетеня для кумулятивного голосування;» одна голосуюча акцiя надає 
акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосу-
вання на Зборах акцiонерiв, крiм проведення кумулятивного голосування;» 
провести Збори акцiонерiв без перерви.3. Третє питання порядку денного: Роз-
гляд звiту наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2016 рiк.ВИРIШИЛИ: звiт нагля-
дової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовiльною.4. Чет-
верте питання порядку денного: Розгляд звiту виконавчого органу Товариства 
за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого орга-
ну за 2016 рiк.ВИРIШИЛИ: звiт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, 
роботу виконавчого органу Товариства визнати задовiльною.5. П'яте питання 
порядку денного: Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. Прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. За-
твердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк..ВИРIШИЛИ: звiт ревiзiйної 
комiсiї Товариства взяти до уваги; висновки ревiзiйної комiсiї по результатам 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк - 
затвердити.6. Шосте питання порядку денного: Затвердження рiчного звiту То-
вариства за 2016 рiк. Розподiл прибутку Товариства за 2016 рiк.ВИРIШИЛИ: 
1. затвердити рiчнi результати дiяльностi акцiонерного Товариства за 2016 рiк, 
затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк;2. суму прибутку на-
правити на погашення збиткiв минулих перiодiв, дивiденди за 2016 рiк не на-
раховувати та не виплачувати.7. Сьоме питання порядку денного: Про внесен-
ня змiн до вiдомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру 
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, що сто-
суються вiдомостей про органи управлiння Товариства, а також про адресу 
мiсцезнаходження Товариства.ВИРIШИЛИ:1. внести до Єдиного державного 
реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань 
iнформацiю щодо вищого, контролюючого та виконавчого органу управлiння, у 
вiдповiдностi до iнформацiї, що мiститься в статутi Товариства, а саме: вищий 
орган - загальнi збори акцiонерiв; контролюючий - наглядова рада; виконавчий 
орган - генеральний директор; 2. змiнити адресу мiсцезнаходження Товари-
ства з «18030, Черкаська область, мiсто Черкаси, вулиця Вербовецького, буди-
нок 108» на «18030, Черкаська область, мiсто Черкаси, вулиця Кобзарська, 
будинок 108» та внести вiдповiднi змiни до вiдомостей про Товариство до Єди-
ного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та гро-
мадських формувань.8. Восьме питання порядку денного: Про внесення змiн 
до статуту Товариства, в зв'язку з приведенням статуту у вiдповiднiсть до норм 
чинного законодавства України. Затвердження нової редакцiї статуту Товари-
ства. Надання повноважень на пiдписання нової редакцiї статуту та здiйснення 

усiх необхiдних дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю нової редакцiї статуту 
та з внесенням змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в ЄДР юри-
дичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.ВИРIШИЛИ: 
1. внести змiни до статуту Товариства, пов'язанi з приведенням статуту до 
норм чинного законодавства України, шляхом викладення статуту у новiй 
редакцiї; 2. затвердити нову редакцiю статуту Товариства;3. уповноважити Ге-
нерального директора Товариства пiдписати нову редакцiю статуту;4. уповно-
важити Генерального директора Товариства здiйснити усi необхiднi дiї, 
пов'язанi з державною реєстрацiєю нової редакцiї статуту та з внесенням змiн 
до вiдомостей про Товариство до ЄДР юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань. Уповноважити Генерального директо-
ра заповнювати та пiдписувати, а також надавати та отримувати у Державного 
реєстратора юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв будь-якого вiддiлу 
державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв Черкась-
кої областi необхiднi документи; в разi необхiдностi видати вiдповiдну 
довiренiсть третiй особi з метою проведення вищезазначених дiй.9. Дев'яте 
питання порядку денного: Затвердження положення про наглядову раду Това-
риства.ВИРIШИЛИ: затвердити положення про наглядову раду Товариства10. 
Десяте питання порядку денного: Про припинення повноважень членiв нагля-
дової ради.ВИРIШИЛИ: припинити повноваження складу наглядової ради, що 
дiяв на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2016 року, датою 
припинення повноважень iснуючого складу наглядової ради визначити дату 
прийняття рiшення рiчними загальними зборами акцiонерiв.11. Одинадцяте 
питання порядку денного: Обрання членiв наглядової ради Товариства.За ре-
зультатами кумулятивного голосування обраними до складу наглядової ради 
є:1. Сидорченко Роман Вiкторович, в якостi члена наглядової ради - незалеж-
ного директора;2. Жижа Вiталiй Володимирович, в якостi члена наглядової 
ради - незалежного директора;3. Швець Денис Володимирович - акцiонер, який 
є власником 5 штук простих iменних акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЮРIЯ»;4. Хоменко Галина Олександрiвна - акцiонер, який є влас-
ником 8 штук простих iменних акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЮРIЯ»;5. Тютюник Роман Вiкторович - представник акцiонера ТОВ «МК 
«ВОЛОШКОВЕ ПОЛЕ», яке є власником 360088 штук простих iменних акцiй 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮРIЯ».12. Дванадцяте питан-
ня порядку денного: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що 
укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та чле-
нами наглядової ради.ВИРIШИЛИ: 1.затвердити цивiльно-правовi договори 
мiж членами i головою наглядової ради та Товариством, на умовах, що 
викладенi в проектах цих договорiв;2.уповноважити на пiдписання договорiв 
вiд iменi Товариства Генерального директора Товариства.13. Тринадцяте пи-
тання порядку денного: Про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї 
Товариства. ВИРIШИЛИ: припинити повноваження складу ревiзiйної комiсiї, 
що був обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
16.04.2014 року, датою припинення повноважень iснуючого складу ревiзiйної 
комiсiї визначити дату прийняття рiшення рiчними загальними зборами 
акцiонерiв.14. Чотирнадцяте питання порядку денного: Про обрання ревiзiйної 
комiсiї Товариства та визначення строку її повноважень. ВИРIШИЛИ: ревiзiйну 
комiсiю не обирати, повноваження по здiйсненню перевiрок фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства передати незалежному аудитору. 
15. П'ятнадцяте питання порядку денного: Про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв (крiм значних правочинiв, щодо яких є 
заiнтересованiсть), якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, 
визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартостi, в тому числi 
для значних правочинiв з ПАТ «СБЕРБАНК», надання повноважень на визна-
чення доцiльностi їх укладання, iстотних умов та особи, на яку буде покладено 
обов'язок їх укладення та пiдписання.ВИРIШИЛИ: 1. попереднє надати згоду 
на вчинення значних правочинiв (крiм значних правочинiв, щодо яких є 
заiнтересованiсть), якi можуть вчинятися Товариством в перiод з дати прий-
няття рiшення до проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, 
наступного характеру:» кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них;» угоди 
(змiни до них), пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним 
угодам, укладених Товариством або iншими суб'єктами господарювання (до-
говори застави майна, iпотеки, поруки тощо);» угоди щодо збiльшення обiгового 
i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми 
кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення;» угоди щодо розпорядження 
нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або 
отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, даруван-
ня, страхування);» угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основни-
ми, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, про-
дажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне 
управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);» догово-
ри оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до них та 
пов'язанi з ними угоди; « цивiльно-правовi угоди щодо придбання або 
вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших суб'єктах господарюван-
ня;» угоди будiвельного пiдряду;» лiзингу;» угоди щодо послуг рекламного, 
iнформацiйного, консультативного характеру;» угоди щодо послуг по переве-
зенню, зберiганню, ремонту;» угоди на проведення ремонтно-будiвельних 
робiт;» договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi;» договори пози-
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ки;» договори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, пози-
ки: сировини, молочної продукцiї та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi 
необхiднi для здiйснення господарської дiяльностi.2. визначення доцiльностi 
укладання таких угод та їх iстотних умов покласти на наглядову раду 
Товариства;3. визначити сукупну граничну вартiсть значних правочинiв у 
розмiрi 3 млрд. гривень, в тому числi для значних правочинiв з ПАТ «СБЕР-
БАНК» у сумi , що не перевищує 300 млн. грн.;4. повноваження на пiдписання 
угод, що є значними правочинами, надати Генеральному директору Товари-
ства або уповноваженiй особi за довiренiстю Товариства.

04.07.2017 проведено позачергові загальні збори. Позачерговi загальнi збо-
ри акцiонерiв скликалися за iнiцiативою виконавчого органу.1. По першому пи-
танню порядку денного: обрання членiв лiчильної комiсiї. ВИРIШИЛИ: для 
роз`яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час 
голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку 
денного, а також для вирiшення iнших питань пов`язаних iз забезпеченням про-
ведення голосування на Зборах акцiонерiв, обрати лiчильну комiсiю в складi:» 
Мерiченко Марiя Михайлiвна - голова лiчильної комiсiї.» Ткаченко Олена 
Валерiївна, « Чернявська Юлiя Iванiвна.2. По другому питанню: Прийняття 
рiшень з питань порядку проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв, 
прийняття рiшення про припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї, за-
твердження регламенту.ВИРIШИЛИ:1. в ходi роботи позачергових загальних 
зборiв акцiонерiв розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити 
у послiдовностi, що передбачена порядком денним; 2. фiксування розгляду пи-
тань технiчними засобами не проводити; 3. повноваження обраного складу 
лiчильної комiсiї припинити з моменту пiдписання протоколiв про пiдсумки голо-
сування по всiх питаннях порядку денного Зборiв акцiонерiв;4. Затвердити на-
ступний регламент позачергових загальних зборiв акцiонерiв:» доповiдi - до  
10 хвилин;» виступи - до 3 хвилин;» голосування по питанням порядку денного: 
з використанням бюлетенiв;» одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос 
для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах 
акцiонерiв;» провести Збори акцiонерiв без перерви.3. По третьому питанню 
порядку денного: Про затвердження договорiв укладених ПАТ «ЮРIЯ» з ПАТ 
«СБЕРБАНК» у 2013-2016 роцi. ВИРIШИЛИ:1. Затвердити договори, укладеннi 
ПАТ «ЮРIЯ» з ПАТ «СБЕРБАНК» у 2013-2016 роках, а саме: « Договiр про 
вiдкриття кредитної лiнiї №79-В/13/35/ЮО/КЛ вiд 22.05.2013р.; « Договiр про 
вiдкриття кредитної лiнiї №80-В/13/35/ЮО/КЛ вiд 22.05.2013р.;» Договiр застави 
№1 вiд 12.08.2016 року;» Договiр застави вiд 28.05.2013 року; « Iпотечний 
договiр, посвiдчений приватним нотарiусом Черкаського мiського нотарiального 
округу Науменко Т.М. 30.05.2013 року, зареєстрований в реєстрi за №1694; « 
Договiр поруки №4 вiд 18.11.2014 року ; 2. Затвердити договори про внесення 
змiн до договорiв укладених ПАТ «ЮРIЯ» з ПАТ «СБЕРБАНК» у 2013-2016 ро-
ках, а саме:» всi договори про внесення змiн до Договору про вiдкриття кредит-
ної лiнiї №79-В/13/35/ЮО/КЛ вiд 22.05.2013р., укладенi в 2014-2016 роках;» всi 
договори про внесення змiн до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї №80-
В/13/35/ЮО/КЛ вiд 22.05.2013р., укладенi в 2014-2016 роках;» всi Договори про 
внесення змiн до Договору застави вiд 28.05.2013 року, укладенi в 2014-2016 
роках;» всi Договори про внесення змiн до Iпотечного договору, посвiдченого 
приватним нотарiусом Черкаського мiського нотарiального округу Науменко 
Т.М. 30.05.2013 року, зареєстрованого в реєстрi за №1694, укладенi в 2014-2016 
роках;» всi Договори про внесення змiн до Договору поруки №4 вiд 18.11.2014 
року, укладенi в 2014-2016 роках.4.По четвертому питанню порядку денного: 
Про звернення до фiнансових поручителiв з проханням щодо внесення змiн до 
Договорiв поруки, що укладенi з ПАТ «СБЕРБАНК» в якостi забезпечення 
зобов'язань ПАТ «ЮРIЯ» (код ЄДРПОУ 00447853) за Договорами про вiдкриття 
кредитних лiнiй №79-В/13/35/ЮО/КЛ вiд 22.05.2013р., №80-В/13/35/ЮО/КЛ вiд 
22.05.2013р. у зв'язку зi змiнами умов фiнансування.ВИРIШИЛИ: звернутися до 
фiнансових поручителiв з проханням щодо внесення змiн до договорiв поруки, 
що укладенi з ПАТ «СБЕРБАНК» в якостi забезпечення зобов'язань ПАТ «ЮРIЯ» 
(КОД ЄДРПОУ 00447853) за договорами про вiдкриття кредитних лiнiй №79-
в/13/35/юо/кл вiд 22.05.2013р., №80-в/13/35/юо/кл вiд 22.05.2013р. у зв'язку зi 
змiнами умов фiнансування.5. По п'ятому питанню порядку денного Про роз-
гляд звернення ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА» (код ЄДРПОУ 
00447729) щодо внесення змiн до Договору поруки, що укладений мiж Товари-
ством та Банком, в якостi забезпечення зобов'язань ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА 
МАСЛОСИРБАЗА» (код ЄДРПОУ 00447729) за Договором про вiдкриття кре-
дитної лiнiї №10-В/13/42/КЛ-КБ вiд 20 червня 2013 року.ВИРIШИЛИ:Внести 

змiни до Договору поруки №4 вiд 18.11.2014 року, що укладений мiж Товари-
ством та ПАТ «СБЕРБАНК», в якостi забезпечення зобов'язань ПрАТ «ХМЕЛЬ-
НИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА» (код ЄДРПОУ 00447729) по Договору про вiдкриття 
кредитної лiнiї №10-В/13/42/КЛ-КБ вiд 20 червня 2013 року, у зв'язку iз змiною 
умов кредитування ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА» в ПАТ «СБЕР-
БАНК», а саме: « встановлення процентної ставки UIRD 3M+Margin 4,0%, при 
цьому мiнiмальна процентна ставка - 20,3% рiчних, максимальний розмiр 
збiльшення - 48,3 процентних пунктiв, « встановлення графiку погашення кре-
дитної заборгованостi на умовах, запропонованих ПАТ «СБЕРБАНК», « сплата 
комiсiї у розмiрi 0,5% вiд суми лiмiту кредитування;» надання в заставу ПАТ 
«СБЕРБАНК» обладнання балансовою вартiстю не бiльш, нiж 100 000 000,00(сто 
мiльйонiв) гривень.Затвердити вiдповiдний проект договору про внесення змiн 
до Договору поруки №4 вiд 18.11.2014.6.По шостому питанню порядку денного 
Про необхiднiсть надання повноважень генеральному директору Товариства 
або уповноваженiй особi за довiренiстю Товариства на укладання та пiдписання 
вищезазначених договорiв та iнших документiв, пов'язаних з укладенням ви-
щезазначених договорiв.ВИРIШИЛИ:Надати повноваження генеральному ди-
ректору або уповноваженiй особi за довiренiстю Товариства на укладання та 
пiдписання з ПАТ «СБЕРБАНК» договору про внесення змiн до Договору поруки 
№4 вiд 18.11.2014 року, що укладений мiж Товариством та ПАТ «СБЕРБАНК», в 
якостi забезпечення зобов'язань ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА» 
(код ЄДРПОУ 00447729) за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №10-
В/13/42/КЛ-КБ вiд 20 червня 2013 року, та iнших документiв, пов'язаних з укла-
денням вищезазначеного договору у зв'язку зi змiною умов кредитування 
ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА» (код ЄДРПОУ 00447729), в тому 
числi визначати самостiйно на власний розсуд всi iстотнi умови таких правочинiв 
(договорiв) з урахування положень цього протоколу. Також генеральному дирек-
тору Товариства надати право на надання до ПАТ «СБЕРБАНК» будь-яких 
документiв, пов'язаних з укладенням зазначеного правочину (договору), та на 
здiйснення всiх iнших дiй, що необхiднi для виконання рiшень вказаних в цьому 
протоколi, в тому числi видавати довiреностi на здiйснення дiй, необхiдних для 
реалiзацiї цих рiшень.7.По сьомому питанню Про внесення змiн до Договорiв 
поруки, застави, iпотечних договорiв, якi укладенi в якостi забезпечення вико-
нання зобов'язань ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА» (код ЄДРПОУ 
00447729) мiж Товариством та Банком, за Договором про вiдкриття кредитної 
лiнiї №10-В/13/42/КЛ-КБ вiд 20 червня 2013 року, у зв'язку iз змiнами умов креди-
тування, що вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборiв 
акцiонерiв.ВИРIШИЛИ: Надати згоду на внесення змiн до Договорiв поруки, за-
стави, iпотечних договорiв, якi укладенi, в якостi забезпечення виконання 
зобов'язань ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА» (код ЄДРПОУ 00447729) 
мiж Товариством та ПАТ «СБЕРБАНК», за Договором про вiдкриття кредитної 
лiнiї №10-В/13/42/КЛ-КБ вiд 20 червня 2013 року у зв'язку iз змiною умов креди-
тування, що вчинятимуться потягом 1 (одного) року з дня проведення Зборiв 
акцiонерiв, таким чином, щоб:» граничний сукупний лiмiт кредитування за всiма 
кредитними договорами, в забезпечення виконання яких наданi майно в заста-
ву/iпотеку та поруку, не перевищував 200 000 000,00 (двiстi мiльйонiв) грн.;» 
гранична сукупна вартiсть правочинiв, що можуть бути вчиненi за всiма кредит-
ними договорами, в забезпечення виконання яких наданi майно в заставу/
iпотеку та поруку, - 1 000 000 000,00 (один мiльярд) грн.;» максимальний строк 
кредитування становив не бiльше нiж на 10 (десять) рокiв;» мiнiмальна процент-
на ставка становила не бiльше нiж 24 (двадцять чотири) п.п..» максимальна 
процентна ставка становила не бiльше 80%.Надати повноваження генераль-
нму директору Товариства або уповноваженiй особi за довiренiстю Товариства 
на укладання та пiдписання вищезазначених правочинiв (договорiв), в тому 
числi визначати самостiйно на власний розсуд всi iстотнi умови таких правочинiв 
(договорiв) з урахування положень цього протоколу, в тому числi, погоджувати 
графiк погашення кредитної заборгованостi на умовах, запропонованих ПАТ 
«СБЕРБАНК». Також Генеральному Директору Товариства надати право на на-
дання до ПАТ «СБЕРБАНК» будь-яких документiв, пов'язаних з укладенням 
правочинiв (договорiв), та на здiйснення всiх iнших дiй, що необхiднi для вико-
нання рiшень вказаних в цьому протоколi, в тому числi видавати довiреностi на 
здiйснення дiй, необхiдних для реалiзацiї цих рiшень.У разi змiн iнших умов кре-
дитування, що не передбаченi даним рiшенням, такi умови потребують попере-
днього погодження загальними зборами акцiонерiв.

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

ріЧна інФормація за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-
ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО», 00908840, Україна Черкаська обл. Го-
родищенський р-н 19523 смт. Вiльшана вул. Шевченка, 258, (04734) 96033

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 27.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: vilshanske_rtp.emitents.net.ua

.

Приватне акціонерне товариСтво «вIльШанСьке ремонтно-транСПортне ПIДПриємСтво»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

і. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЛАВР»
2. Код за ЄДРПОУ: 05491600
3. Місцезнаходження: 20732 Черкаська область Смілянський район 

село Миколаївка , вулиця Ржевська, будинок 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733) 2-09-58; 2-11-17;,  

2-09-58
5. Електронна поштова адреса: lavrpat@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.patlavr.wordpress.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

іі. текст Повідомлення 
Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛАВР» від 25.04.2018 

року (протокол № 1 від 25.04.2018 року), припинено повноваження на-
глядової ради товариства, а саме члена наглядової ради - першого за-
ступника голови наглядової ради Стружка Iгоря Миколайовича (посадова 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава для при-
пинення повноважень: закінчення терміну дії договору. Посадова особа є 
акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 2,432187 % від ста-
тутного капітала товариства. Особа перебувала на посаді з 27.04.2017 
року до 25.04.2018 року. Посадова особа непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛАВР» від 25.04.2018 
року (протокол № 1 від 25.04.2018 року), припинено повноваження на-
глядової ради товариства, а саме члена наглядової ради Батютенка Ва-
лентина Андрiйовича (посадова особа не дала згоди на розкриття пас-
портних даних). Підстава для припинення повноважень: закінчення 
терміну дії договору. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, 
який належить особі 0,033694 % від статутного капітала товариства. 
Особа перебувала на посаді з 27.04.2017 року до 25.04.2018 року. Поса-
дова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛАВР» від 25.04.2018 
року (протокол № 1 від 25.04.2018 року), припинено повноваження на-
глядової ради товариства, а саме члена наглядової ради - незалежного 
директора Козіної Раїси Анатоліївни (посадова особа не дала згоди на 
розкриття паспортних даних). Підстава для припинення повноважень: за-
кінчення терміну дії договору. Посадова особа не є акціонером емітента і 
не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Козіна Р.А. є пред-
ставником акціонера Артеменко О.П., який володіє часткою в розмірі 
3,104617 % від статутного капітала товариства. Особа перебувала на по-
саді з 27.04.2017 року до 25.04.2018 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛАВР» від 25.04.2018 
року (протокол № 1 від 25.04.2018 року), припинено повноваження на-
глядової ради товариства, а саме члена наглядової ради Бик Валентини 
Миколаївни (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них). Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну дії до-
говору. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в 
статутному капіталі товариства. Бик В.М. є представником акціонера Ла-
піна О.П, який володіє часткою в розмірі 80,9024 % від статутного капіта-
ла товариства. Особа перебувала на посаді з 27.04.2017 року до 
25.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛАВР» від 25.04.2018 
року (протокол № 1 від 25.04.2018 року), припинено повноваження на-
глядової ради товариства, а саме члена наглядової ради, голови нагля-
дової ради-президента Хоменка Сергія Петровича (посадова особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних ). Підстава для припинення 
повноважень: закінчення терміну дії договору. Посадова особа не є акці-
онером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. 
Хоменко С.П. є представником акціонера Лапіна О.П, який володіє част-
кою в розмірі 80,9024 % від статутного капітала товариства. Особа пере-
бувала на посаді з 27.04.2017 року до 25.04.2018 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу наглядо-
вої ради, рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛАВР» від 
25.04.2018 року (протокол № 1 від 25.04.2018 року) обрано членом на-

глядової ради Стружка Iгоря Миколайовича (посадова особа не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних). Посадова особа є акціонером, розмір 
пакета акцій, який належить особі 2,432178 % від статутного капітала то-
вариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: віце - президент, перший 
заступник голови наглядової ради. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу наглядо-
вої ради, рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛАВР» від 
25.04.2018 року (протокол № 1 від 25.04.2018 року) обрано членом на-
глядової ради Батютенка Валентина Андрiйовича (посадова особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа є акціоне-
ром, розмір пакета акцій, який належить особі 0,033694 % від статутного 
капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інженер з ОП, 
пенсіонер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має

В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу нагля-
дової ради, рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛАВР» від 
25.04.2018 року (протокол № 1 від 25.04.2018 року) обрано членом на-
глядової ради - незалежним директором Козіну Раїсу Анатоліївну (по-
садова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадо-
ва особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному 
капіталі товариства. Козіна Р.А. є представником акціонера Артеменко О.П., 
який володіє часткою в розмірі 3,104617 % від статутного капітала то-
вариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти ро-
ків: бухгалтер. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу наглядо-
вої ради, рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛАВР» від 
25.04.2018 року (протокол № 1 від 25.04.2018 року) обрано членом на-
глядової ради Бик Валентину Миколаївну (посадова особа не дала згоди 
на розкриття паспортних даних). Посадова особа не є акціонером емітен-
та і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Бик В.М. є 
представником акціонера Лапіна О.П., який володіє часткою в розмірі 
80,902417 % від статутного капітала товариства. Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: зав. складом. Особа обрана на 
посаду терміном на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу наглядо-
вої ради, рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛАВР» від 
25.04.2018 року (протокол № 1 від 25.04.2018 року) обрано членом на-
глядової ради Хоменко Сергія Петровича (посадова особа не дала згоди 
на розкриття паспортних даних). Посадова особа не є акціонером емітен-
та і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Хоменко С.П. є 
представником акціонера Лапіна О.П., який володіє часткою в розмірі 
80,902417 % від статутного капітала товариства. Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: приватний підприємець. Особа 
обрана на посаду терміном на 3 роки. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням наглядової ради (протокол № 6 від 25.04.2018 р.) першим 
заступником голови наглядової ради обрано Стружка Ігоря Миколайови-
ча (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). По-
садова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 
2,432178 % від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду 
терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: віце - президент, перший заступник голови наглядової ради. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

Рішенням наглядової ради (протокол № 6 від 25.04.2018 р.) головою 
наглядової ради - президентом обрано Хоменка Сергія Петровича (по-
садова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова 
особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіта-
лі товариства. Хоменко С.П. є представником акціонера Лапіна О.П., 
який володіє часткою в розмірі 80,902417 % від статутного капітала това-
риства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
приватний підприємець. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

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

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

2. Голова правлiння Артеменко Олександр Петрович 26.04.2018

ПУблIЧне акцIонерне товариСтво 
«лавр»
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річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, ідентифікацій-
ний код юридичної особи, 
місцезнаходження, 
міжміський код і телефон 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
Код за ЄДРПОУ 23697280
м. Київ, вул. Єреванська, 1
тел. (044) 594-11-04

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

27.04.2018 року 

3. адреса сторінки в 
мережі інтернет, на якій 
розміщено регулярну 
річну інформацію

http://www.ukrgasbank.com/about/
information_disclosure/annual_info_emitent/ 

4. найменування, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи - ауди-
торської фірми, якою 
проведений аудит 
фінансової звітності

ТОВ "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКI 
ПОСЛУГИ"
Код за ЄДРПОУ 33306921

5. інформація про загальні збори
25.04.2017 були проведені річні загальні збори акціонерів.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 

Міністерство фінансів України та Хілько А.А.
До порядку денного річних загальних зборів акціонерів, проведе-

них 25.04.2017, було включено 22 питання, а саме:
1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів  

АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Про встановлення порядку проведення річних загальних зборів акці-

онерів АБ «УКРГАЗБАНК».
3. Про затвердження звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Про затвердження звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 

2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗ-

БАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього 
звіту.

6. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту)  
АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік, розгляд звіту (висновків) незалежного ау-
дитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за 
підсумками роботи в 2016 році.

8. Про затвердження розміру річних дивідендів.
9. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвер-
дження його у новій редакції.

10. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 
«УКР ГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

11. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗ-
БАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

12. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» 
шляхом затвердження його у новій редакції.

13. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗ-
БАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради  
АБ «УКРГАЗБАНК».

15. Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
16. Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами На-
глядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

18. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізій-
ної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

19. Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
20. Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-
тимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ре-
візійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

22. Про затвердження Положення про принципи формування Нагля-
дової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНО-
ГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

результати розгляду питань порядку денного річних загальних 
зборів акціонерів: 

Питання 1
1. Встановити склад лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» на річних за-

гальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 25.04.2017, у 
кількості 3 (три) особи.

2. Обрати до складу лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
− Медведського Володимира Івановича;
− Луценко Марію Ігорівну;
− Іванушкіна Дениса Вадимовича.
3. Обрати Головою лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Медведського 

Володимира Івановича.
Питання 2
1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення річних загальних 

зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»: 
− для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; 
− питання (пропозиції) від учасників загальних зборів передаються се-

кретарю загальних зборів протягом двох хвилин з моменту закінчення до-
повіді з відповідного питання порядку денного, виключно у письмовій 
формі із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові (повного наймену-
вання) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє 
пропозицію); 

− питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та 
пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, розгляду не 
підлягають; 

− для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників за-
гальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» стосовно кожного питання 
порядку денного, надається до трьох хвилин;

− кожний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціо-
нерів, у т.ч. для кумулятивного голосування, засвідчується на кожній сто-
рінці під час реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах 
акціонерів підписом Голови або члена реєстраційної комісії, який видає 
бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.

Питання 3
1. Затвердити звіт Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік, що до-

дається.
Питання 4
1. Затвердити звіт Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік, що 

додається.
Питання 5
1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» 

про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗ-
БАНК» за підсумками 2016 фінансового року та достовірності фінансової 
звітності за 2016 рік, що додається.

Питання 6
1. Затвердити річні результати діяльності, а саме річну фінансову звіт-

ність (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік, що додається.
2. Взяти до відома звіт незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг 

Аудиторські послуги» за результатами аудиторської перевірки фінансової 
звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2016 року, 
що включає висновок аудитора.

Питання 7
1. Встановити такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків:
1.1. 10% суми прибутку, що складає 28 899 541,25 грн., спрямувати до 

резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».
1.2. Залишок суми прибутку у сумі 260 095 871,22 грн. спрямувати на 

покриття збитків минулих років.
Питання 8
1. Враховуючи обмеження, встановлені статтею 31 Закону України 

«Про акціонерні товариства», виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗ-
БАНК» за підсумками 2016 року не здійснювати.

Питання 9
1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням 
загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2016 (протокол 
№1), та з урахуванням наведених змін затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО 

ПУбліЧне акціонерне товариСтво 
акціонерний банк «УкрГаЗбанк»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №81, 27 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

580

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» 
у новій редакції, що додається, та надати його для погодження та держав-
ної реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

Питання 10
1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗ-
БАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УК-
РГАЗБАНК» від 28.04.2016 (протокол №1), та з урахуванням наведених 
змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстрато-
ром Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕР-
НОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціо-
нерів АБ «УКР ГАЗБАНК» 25.04.2017, Положення про загальні збори 
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНО-
ГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається. 

Питання 11
1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», 
затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 
від 28.04.2016 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затверди-
ти та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 
«УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УК-
РГАЗБАНК» 25.04.2017, Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» 
у новій редакції, що додається. 

Питання 12
1. Внести зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», за-
твердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 
28.04.2016 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити 
та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 
«УКР ГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКР-
ГАЗБАНК» 25.04.2017, Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій 
редакції, що додається. 

Питання 13
1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», 
затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 
від 28.04.2016 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затверди-
ти та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 
«УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКР-
ГАЗБАНК» 25.04.2017, Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» 
у новій редакції, що додається. 

Питання 14
1. Припинити з 25.04.2017 повноваження Голови та членів Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК»:
1.1. Шевальова Артема Валентиновича – Голови Наглядової ради АБ 

«УКРГАЗБАНК».
1.2. Багірова Теймура Мамедовича – незалежного члена Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК»
1.3. Шреніка Давди (Shrenik Davda) – незалежного члена Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК».
1.4. Маркарової Оксани Сергіївни – члена Наглядової ради АБ «УКР-

ГАЗБАНК».
1.5. Матузки Ярослава Васильовича – члена Наглядової ради  

АБ «УКРГАЗБАНК».
1.6. Свистуна Андрія Олександровича – члена Наглядової ради  

АБ «УКРГАЗБАНК».
1.7. Ящук Валентини Віталіївни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗ-

БАНК».
Питання 15
1. Враховуючи, що відповідно до Статуту Банку кількісний склад На-

глядової ради становить 7 (сім) осіб та зважаючи на частину 4 статті 42 
Закону України «Про акціонерні товариства», обраними вважаються ті 
кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з 
іншими кандидатами, а саме:

− Маркарова Оксана Сергіївна;
− Буца Юрій Богданович;
− Ящук Валентина Віталіївна;
− Шевальов Артем Валентинович;
− Пашко Юлія Ігорівна;
− Багіров Теймур Мамедович;
− Шренік Давда (Shrenik Davda).
Питання 16
1. Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шевальова  

Артема Валентиновича.
Питання 17
1. Затвердити основні умови цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться АБ «УКРГАЗБАНК» з Головою та членами Наглядової ради  
АБ «УКРГАЗБАНК».

2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради  
АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до умов цивільно-правових договорів.

3. Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК», а в разі його відсут-
ності - виконуючого обов’язки Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК», осо-
бою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «УКРГАЗБАНК» 
цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради АБ 
«УКРГАЗБАНК». 

Питання 18
1. Припинити з 25.04.2017 повноваження Голови та членів Ревізійної 

комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
1.1. Гурманчука Андрія Анатолійовича – представника Міністерства 

фінансів України – Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
1.2. Гонтаржевської Ярослави Миколаївни – представника Міністер-

ства фінансів України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
1.3. Дороша Романа Андрійовича – представника Державної фінансо-

вої інспекції України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
Питання 19
Згідно з частиною четвертою статті 42 Закону України «Про акціонерні 

товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу 
кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Враховуючи, що згідно з пунктом 15.3 статті 15 Статуту Банку, члени 
Ревізійної комісії обираються у кількості 3 (три) особи, усі вищезазначені 
кандидати є обраними до складу Ревізійної комісії, а саме:

‒ Гурманчук Андрій Анатолійович;
‒ Малахова Тетяна Валеріївна;
‒ Дорош Роман Андрійович.
Питання 20
1. Обрати Головою Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчука 

Андрія Анатолійовича.
Питання 21
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та члена-

ми Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», зокрема:
1.1. Строк дії повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКР-

ГАЗБАНК» становить 3 (три) роки (по 24.04.2020 включно).
1.2. Голова та члени Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» виконують 

покладені на них Статутом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Ревізійну комі-
сію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАН-
КУ «УКРГАЗБАНК» та відповідними цивільно-правовими договорами 
функції на безоплатній основі (з компенсацією документально підтвер-
джених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Ревізійної комісії 
АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку, визначеному Положенням про Ревізійну 
комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО 
БАНКУ «УКРГАЗБАНК»).

1.3. Голова та члени Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» наділяються 
правами, обов’язками та несуть відповідальність, що передбачаються 
Статутом та Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

2. Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченка К.Є. упо-
вноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені 
АБ «УКР ГАЗБАНК» цивільно-правові договори з Головою та членами Ре-
візійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК». Цивільно-правові договори з Головою 
та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» мають бути підписані 
25.04.2017.

Питання 22
1. Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 
«УКРГАЗБАНК», що додається.

6. інформація про дивіденди.
Рішення про виплату дивідендів АБ «УКРГАЗБАНК» протягом звітного 

та попереднього років не приймалось.
За результатами дiяльностi Банку у 2016 та 2017 роках рiшення про 

нарахування та виплату дивiдендiв загальними зборами акцiонерiв АБ 
«УКРГАЗБАНК» не приймалися.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності еміт 
ента*
(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 69 213 227 53 905 933
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 264 287 2 482 132
Кошти в інших банках 3 739 554 6 521 927
Кредити та заборгованість клієнтів 33 646 433 20 351 584
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Усього зобов'язань 63 587 914 48 608 027
Кошти банків** 2 361 034 1 680 697
Кошти клієнтів 60 646 118 46 180 966
Усього власного капіталу 5 625 313 5 297 906
Статутний капітал 13 837 000 13 837 000
Прибуток (збиток), що належить власникам 
банку

627 812 288 995

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
за рік, що належить власникам банку (грн)

0,05 0,02

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію за рік, що належить 
власникам банку (грн)

0,05 0,02

* Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента на-
ведені за даними фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 
року підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності

** «Кошти банків» - включають кошти Національного банку України та 
кошти кредитних установ

особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-
формації.
Перший заступник 
Голови Правління 
аб «УкрГаЗбанк»

______________________
(підпис)

а.м.кравець
(ініціали та прізвище 

керівника) 
м. П. 27 квітня 2018р. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента I. Загаль-
ні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне 
акцIонерне товариСтво «ПолтавСька Птахо-
Фабрика» 2. Код за ЄДРПОУ 00845743 3. Місцезнаходження 38541, 
с.Стасi, Диканський р-н, Полтавська обл., вул.Фабрична,4 4. Міжміський 
код, телефон та факс (0532) 502375 (0532) 502375 5. Електронна поштова 
адреса smislov@pticefabrica.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації  
http://poltavaptf.at24.com.ua/ 7. Вид особливої інформації Відомості про 
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів II. Текст повідомлення 

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 30 вiд 25.04.2018року) 
прийняте рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв Товари-
ства, що можуть вчинятись у квiтнi-груднi 2018 року та в сiчнi-квiтнi 2019 
року, а саме: Укладення договорiв купiвлi-продажу, поставки товарiв з ТОВ 
«Крафт» (код 32697919): – продаж яйця, тари на суму до 500 000 000 
(п’ятсот мiльйонiв) гривень Вартiсть активiв емiтента 833 155 тис.грн. Рин-
кова вартiсть 500 000 тис.грн.  Спiввiдношення 60,01 %  Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй: 2 194 355 Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi в загальних зборах: 2 023 406.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення: 2 023 406.  Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.  Додатковi критерiї 
для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, 
Статутом Товариства не визначенi.

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 30 вiд 25.04.2018року) 
прийняте рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв Товари-
ства, що можуть вчинятись у квiтнi-груднi 2018 року та в сiчнi-квiтнi 2019 
року, а саме: Укладення договорiв купiвлi-продажу, поставки товарiв з ТОВ 
«Крафт» (код 32697919): – придбання тари на суму до 50 000 000 (п’ятдесят 
мiльйонiв) гривень. Вартiсть активiв емiтента 833 155 тис.грн. Ринкова 
вартiсть 50 000 тис.грн.  Спiввiдношення 6,00 %  Загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй: 2 194 355 Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi в загальних зборах: 2 023 406.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «за» прийняття рiшення: 2 023 406.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.  Додатковi критерiї для 
вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, 
Статутом Товариства не визначенi.

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 30 вiд 25.04.2018року) 
прийняте рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв Товари-
ства, що можуть вчинятись у квiтнi-груднi 2018 року та в сiчнi-квiтнi 2019 
року, а саме: Отримання будь-яких видiв кредитiв шляхом укладення кре-
дитних договорiв з банкiвськими установами: – ПАТ «Райффайзен Банк 
Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) – суму не бiльше 800 млн. грн.; строк дiї 
кредитного договору не бiльше 7 рокiв вiд дати останньої лонгацiї; про-
центна ставка за кредитними договорами - ринкова; комiсiя за авалювання 
векселiв – ринкова. Вартiсть активiв емiтента 833 155 тис.грн. Ринкова 
вартiсть 800 000 тис.грн.  Спiввiдношення 96,02 %  Загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй: 2 194 355 Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi в загальних зборах: 2 023 406.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «за» прийняття рiшення: 2 023 406.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.  Додатковi критерiї для 
вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, 
Статутом Товариства не визначенi.

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 30 вiд 25.04.2018року) 
прийняте рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв Товари-
ства, що можуть вчинятись у квiтнi-груднi 2018 року та в сiчнi-квiтнi 2019 
року, а саме: Отримання будь-яких видiв кредитiв шляхом укладення кре-
дитних договорiв з банкiвськими установами: – АТ «ОТП Банк» (код 
ЄДРПОУ 21685166) суму не бiльше 300 млн. грн.; строк дiї кредитного до-
говору не бiльше 7 рокiв вiд дати останньої лонгацiї; процентна ставка за 
кредитними договорами – ринкова; комiсiя за авалювання векселiв – рин-
кова. Вартiсть активiв емiтента 833 155 тис.грн. Ринкова вартiсть 300 000 
тис.грн.  Спiввiдношення 36,01 %  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:  
2 194 355 Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загаль-
них зборах: 2 023 406.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 

прийняття рiшення: 2 023 406.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосува-
ли «проти» прийняття рiшення: 0.  Додатковi критерiї для вiднесення пра-
вочину до значного, що не передбаченi законодавством, Статутом Товари-
ства не визначенi.

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 30 вiд 25.04.2018року) 
прийняте рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв Товари-
ства, що можуть вчинятись у квiтнi-груднi 2018 року та в сiчнi-квiтнi 2019 
року, а саме:Отримання будь-яких видiв кредитiв шляхом укладення кре-
дитних договорiв з банкiвськими установами: – ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» 
(код ЄДРПОУ 14361575) суму не бiльше 300 млн. грн.; строк дiї кредитного 
договору не бiльше 7 рокiв вiд дати останньої лонгацiї; процентна ставка за 
кредитними договорами – ринкова; комiсiя за авалювання векселiв – рин-
кова. Вартiсть активiв емiтента 833 155 тис.грн. Ринкова вартiсть 300 000 
тис.грн.  Спiввiдношення 36,01 %  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:  
2 194 355 Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загаль-
них зборах: 2 023 406.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення: 2 023 406.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосува-
ли «проти» прийняття рiшення: 0.  Додатковi критерiї для вiднесення пра-
вочину до значного, що не передбаченi законодавством, Статутом Товари-
ства не визначенi.

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 30 вiд 25.04.2018року) 
прийняте рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв Товари-
ства, що можуть вчинятись у квiтнi-груднi 2018 року та в сiчнi-квiтнi 2019 
року, а саме: Отримання будь-яких видiв кредитiв шляхом укладення кре-
дитних договорiв з банкiвськими установами: – АТ «УкрСиббанк» (код 
ЄДРПОУ 09807750) суму не бiльше 300 млн. грн.; строк дiї кредитного до-
говору не бiльше 7 рокiв вiд дати останньої лонгацiї; процентна ставка за 
кредитними договорами – ринкова; комiсiя за авалювання векселiв – рин-
кова. Вартiсть активiв емiтента 833 155 тис.грн. Ринкова вартiсть 300 000 
тис.грн.  Спiввiдношення 36,01 %  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:  
2 194 355 Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загаль-
них зборах: 2 023 406.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення: 2 023 406.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосува-
ли «проти» прийняття рiшення: 0.  Додатковi критерiї для вiднесення пра-
вочину до значного, що не передбаченi законодавством, Статутом Товари-
ства не визначенi.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством. Директор Смислов Олександр 
Юрійович Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» 2. Код за 
ЄДРПОУ 00845743 3. Місцезнаходження 38541, с.Стасi, Диканський р-н, 
Полтавська обл., вул.Фабрична,4 4. Міжміський код, телефон та факс 
(0532) 502375 (0532) 502375 5. Електронна поштова адреса smislov@
pticefabrica.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації http://poltavaptf.
at24.com.ua/ 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного 
товариства (крім публічного акціонерного товариства) II. Текст ПРИВАТ-
НИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАГРОПОС-
ТАЧ» 25.04.2018 року отримано вiд депозитарної установи ТОВ «ФК 
«ДЕЛЬТА» перелiк акцiонерiв якi мають право на участь у загальних 
зборах акцiонерiв Товариства складений ПАТ «НДУ» станом на 24.00 
годину 19.04.2018 року, вiдповiдно до якого пакет акцiонера ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВIКТОРIЯ-КП» (код 
39085139, мiсцезнаходження: 36034, Полтавська обл., мiсто Полтава, 
ВУЛИЦЯ БУРОВИКIВ, будинок 4) збiльшився, i становить не менше  
10 вiдсоткiв простих акцiй емiтента, а саме: До змiни розмiр частки 
акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй складав 18.17% (6144333шт.) .  
Пiсля змiни розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй склав 
18,51% (6258526 шт.) та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй склав 
20,45%.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. Директор Смислов Олександр Юрійович
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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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 
"УКРАЇНА", 38033446Донецька , Селидове, 
85485, мiсто Українськ, вулиця Богдана Хмель-
ницького, будинок 1 +38 (062) 37 7 28 76,

2. Дата розкриття повно-
го тексту річної інформа-
ції у загальнодоступній 
інформаційній базі да-
них Комісії

26.04.2018 р.

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

ukraina.patprom.com

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
"КОНТРОЛЬ-АУДИТ", 22022137

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

На вимогу акцыонера ТОВ «ДРФЦ», позачерговi 
загалнi збори було проведено 25.01.2017 р.. Роз-
глядались наступнi питання:
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї Товари-
ства, прийняття рiшення про припинення їх пов-
новажень та затвердження регламенту роботи 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства.
2. Про обрання голови та секретаря позачергових 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Про припинення повноважень Ревiзора Товари-
ства.
4. Про обрання Ревiзора Товариства, затверджен-
ня умов цивiльно-правового договору, трудового 
договору (контракту), що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру його винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання дого-
вору (контракту) з Ревiзором Товариства.
5. Про викладення Статуту Товариства в новiй 
редакцiї, затвердження Статуту Товариства в 
новiй редакцiї та про реєстрацiю нової редакцiї 
Статуту Товариства у вiдповiдностi до чинного за-
конодавства України.
6. Про призначення уповноваженої особи, якiй на-
даються повноваження здiйснити персональнi 
повiдомлення акцiонерiв про прийнятi на позачер-
гових Загальних зборах акцiонерiв Товариства 
рiшення.
Результати розгляду питань порядку денного:
Для здійснення підрахунку голосів і надання 
роз’яснень щодо порядку голосування, обрати лі-
чильну комісію у складі: Слухай Олени Іванівни 
(Голова лічильної комісії); Голікової Тетяни Степа-
нівни (Член лічильної комісії); Новицької Людми-
ли Романівни (Член лічильної комісії). Припинино 
повноваження лічильної комісії в складі: Слухай 
Олени Іванівни (Голова лічильної комісії), Голіко-
вої Тетяни Степанівни (Член лічильної комісії), 
Новицької Людмили Романівни (Член лічильної 
комісії), одразу після складання та підписання 
протоколу про підсумки голосування на позачер-
гових Загальних зборах акціонерів Товариства. 
Затверджено наступний регламент роботи: для 
докладів з питань порядку денного – до 5 хвилин, 
для обговорювання питань порядку денного – до 
3 хвилин, Збори провести на протязі 2 (двох) го-
дин. Голосування з питань порядку денного про-
водиться бюлетенями для голосування, по чет-
вертому питанню порядку денного, щодо рішення 
про обрання Ревізора Товариства, проводиться 
кумулятивне голосування. Обрано головою поза-
чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 
Фільченка Олександра Миколайовича. 

Обрано секретарем позачергових Загальних 
зборів акціонерів Товариства Миропольцеву 
Катерину Сергіївну. З «25» січня 2017 року до-
строково припинино повноваження Ревізора 
Товариства, а саме: Марковської Світлани 
Анатоліївни. Обрано Ревізором Товариства з 
«26» січня 2017 року, строком на три 3 (три) 
роки: Муратову Ірину Володимирівну. Затвер-
джено умови цивільно-правового договору, що 
укладатиметься з Ревізором Товариства та ви-
значити, що договір з Ревізором Товариства є 
безоплатним, але у разі коли матеріальне ста-
новище Товариства є задовільним, допуска-
ється єдиноразова грошова виплата Ревізору з 
боку Товариства за рішенням Загальних зборів 
акціонерів. Доручено виконуючому обов’язки 
Генерального директора Товариства Канаше-
вичу Олександру Олександровичу відповідно 
до вимог діючого в Україні законодавства та 
Статуту Товариства, від імені акціонерів Това-
риства підписати цивільно-правовий договір з 
Ревізором Товариства. Викладено Статут То-
вариства у новій редакції. Затверджено Статут 
Товариства у новій редакції. Доручено викону-
ючому обов’язки Генерального директора То-
вариства Канашевичу Олександру Олексан-
дровичу підписання Статуту Товариства у новій 
редакції. Доручено виконуючому обов’язки Ге-
нерального директора Товариства Канашевичу 
Олександру Олександровчиу (з правом пере-
доручення іншим особам) реєстрування нової 
редакції Статуту Товариства у встановленому 
законом порядку, а також здійснити всі інші дії, 
що виникають з такого рішення. Доручено ви-
конуючому обов’язки Генерального директора 
Товариства Канашевичу Олександру Олексан-
дровичу (з правом передоручення іншим осо-
бам) здійснити персональне повідомлення ак-
ціонерів Товариства про прийняті 
позачерговими Загальними зборами акціонерів 
Товариства рішення, у встановленому законом 
порядку.
Рiчнi загалнi збори було проведено 26.04.2017 
р.. Розглядались наступнi питання:
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї Товари-
ства, прийняття рiшення про припинення їх 
повноважень та затвердження регламенту ро-
боти рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства.
2. Про обрання голови та секретаря рiчних За-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Про затвердження рiчного звiту Товариства 
та визначення основних напрямкiв дiяльностi 
Товариства на 2017 рiк.
4. Звiт Виконуючого обов’язки Генерального 
директора Товариства за 2016 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконую-
чого обов’язки Генерального директора Това-
риства за 2016 рiк.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк 
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
6. Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк та прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Ревiзора Товариства за 2016 рiк.
7. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства за 2016 рiк. 
8. Про покриття збиткiв Товариства за 
пiдсумками роботи Товариства у 2016 роцi.
9. Про припинення повноважень членiв Нагля-
дової ради Товариства.
10. Про обрання членiв Наглядової ради Това-
риства, затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що 
укладатимуться з ними, встановлення розмiру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на пiдписання договорiв (контрактiв) з 
членами Наглядової ради Товариства. 

Приватне акцIонерне товариСтво “центральна ЗбаГаЧУвальна Фабрика “Україна”
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11. Про попереднє надання згоди на вчинення 
Товариством значних правочинiв.
12. Про призначення уповноваженої особи, якiй 
надаються повноваження здiйснити персональнi 
повiдомлення акцiонерiв про прийнятi на рiчних 
загальних зборах акцiонерiв Товариства 
рiшення.
Результати розгляду питань порядку денного:
Для здійснення підрахунку голосів і надання 
роз’яснень щодо порядку голосування обрано 
лічильну комісію у складі: Слухай Олена Іванівна 
(Голова лічильної комісії); Голікова Тетяна Сте-
панівна (Член лічильної комісії); Новицька Люд-
мила Романівна (Член лічильної комісії). Припи-
нено повноваження лічильної комісії в складі: 
Слухай Олени Іванівни (Голова лічильної комі-
сії), Голікової Тетяни Степанівни (Член лічильної 
комісії), Новицької Людмили Романівни (Член лі-
чильної комісії) одразу після складання та підпи-
сання протоколу про підсумки голосування на 
річних Загальних зборах акціонерів Товариства; 
Затверджено наступний регламент роботи: для 
докладів з питань порядку денного – до 5 хви-
лин, для обговорювання питань порядку денно-
го – до 3 хвилин, Збори провести на протязі 2 
(двох) годин. Обрано головою річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства Фільченка Олек-
сандра Миколайовича. Обрано секретарем річ-
них Загальних зборів акціонерів Товариства Ми-
ропольцеву Катерину Сергіївну. Затверджено 
річний звіт Товариства за 2016 рік. Затверджено 
наступні основні напрямки діяльності Товариства 
на 2017 рік: проведення індексації цін на збага-
чення давальницької сировини, залучення нових 
державних та комерційних організацій, збіль-
шення обсягів збагачення продукції, збільшення 
продуктивності праці. Затверджено звіт виконую-
чого обов’язки Генерального директора Товари-
ства Канашевича Олександра Олександровича 
про результати діяльності за 2016 рік. Затвер-
джено звіт Наглядової ради Товариства про ре-
зультати діяльності за 2016 рік. Затверджено звіт 
Ревізора Товариства про результати діяльності 
за 2016 рік та його висновки щодо достовірності 
та повноти фінансової звітності Товариства за 
2016 рік. Враховуючи висновки Ревізора Товари-
ства та аудиторський висновок (звіт незалежного 
аудитора) затверджено річну фінансову звітність 
та баланс Товариства за 2016 рік.
Покриття чистого збитку ПАТ «ЦЗФ «УКРАЇНА» 
за 2016 рік у розмірі 32 344 000,00 (Тридцять два 
мільйони триста сорок чотири гривні 00 копійки) 
здійснити за рахунок прибутків майбутніх періо-
дів, а у разі отримання прибутку у 2017 році на-
правити його на поповнення резервного фонду 
Товариства та покриття збитків попередніх періо-
дів. Достроково припинено повноваження членів 
Наглядової ради Товариства у повному складі з 
«26» квітня 2017 року, а саме: - Фільченко Олек-
сандр Миколайович, фізична особа згоди на роз-
криття паспортних даних не надала, акцiями То-
вариства не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливі та посадовi злочини немає, протягом 
останніх п’яти років посадова особа займалася 
адвокатською діяльністю та обіймала посаду ге-
нерального директора. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi - з 29.04.2016 р. по 
26.04.2017 р.; - Ілюхін Сергій Геннадійович, фі-
зична особа згоди на розкриття паспортних да-
них не надала, акцiями Товариства не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає, протягом останніх п’яти років по-
садова особа обіймала наступні посади: заступ-
ник директора, директор з економіки, директор, 
директор з економіки. Строк, протягом якого осо-
ба перебувала на посадi - з 29.04.2016 р. по 
26.04.2017 р.; - Степура Денис Анатолійович, 
фiзична особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надала, акцiями Товариства не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає, 

протягом останніх п’яти років посадова особа 
обіймала наступні посади: начальник юридичного 
відділу та займалася адвокатською діяльністю. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 
- з 29.04.2016 р. по 26.04.2017 р. До складу На-
глядової ради Товариства обрано 3 (три) особи з 
«27» квітня 2017 року строком до «30» квітня 2018 
р., з числа запропонованих кандидатів, а саме: 
Фільченка Олександра Миколайовича, (рік наро-
дження 1973, освіта вища Донецький державний 
університет, економіко-правовий факультет, пра-
вознавство, закінчив навчання у 1996 році). Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Місце роботи: ТОВ «ДРФЦ», 
генеральний директор з 23.09.2015р. Загальний 
стаж роботи 20 років. Протягом останніх п’яти ро-
ків займався адвокатською діяльністю, обіймав 
посаду генерального директора, члена наглядо-
вої ради та голови наглядової ради. Кандидат на 
посаду члена наглядової ради є представником 
акціонера Товариства – ТОВ «ДРФЦ» (код 
ЄДРПОУ 36887211). Строк, на який обрано осо-
бу – до «30» квітня 2018 р.; Ілюхіна Сергія Генна-
дійовича, (рік народження 1980, освіта вища, До-
нецький державний університет управління, 
факультет економіки, напрямок економіка і під-
приємництво (економіка підприємства) закінчив 
навчання у 2007 році). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Місце робо-
ти: ПАТ «ЦЗФ «КОМСОМОЛЬСЬКА», директор з 
економіки. Загальний стаж роботи 20 років. Про-
тягом останніх п’яти років посадова особа обій-
мала наступні посади: заступник директора, ди-
ректор з економіки, директор, директор з 
економіки, член наглядової ради. Кандидат на по-
саду члена наглядової ради є представником ак-
ціонера Товариства – ТОВ «ДРФЦ» (код ЄДРПОУ 
36887211). Строк, на який обрано особу – до «30» 
квітня 2018 р.; Андрієнко Олену Сергіївну (рік на-
родження 1979, освіта вища, Донецький націо-
нальний університет, економіко-правовий факуль-
тет, правознавство, закінчила навчання у 2002 
році). Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Місце роботи: ПАТ «ЦЗФ 
«КОМСОМОЛЬСЬКА», начальник юридичного 
відділу. Загальний стаж роботи – 15 років. Протя-
гом останніх п’яти років посадова особа обіймала 
наступні посади: провідний юрисконсульт, голо-
вний юрисконсульт, юрисконсульт, начальник 
юридичного відділу. Строк, на який обрано осо-
бу – до «30» квітня 2018 р.. З числа обраних чле-
нів Наглядової ради Товариства, обрано голову 
Наглядовою ради Товариства з «27» квітня 2017 
року, строком до «30» квітня 2018 р.. Затверджено 
умови цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової ради Товариства та 
визначити, що договір з членом Наглядової ради 
є безоплатним, але у разі коли матеріальне ста-
новище Товариства є задовільним, допускаються 
єдино разові грошові виплати членам Наглядової 
ради з боку Товариства за рішенням Загальних 
зборів акціонерів. Доручено Виконуючому 
обов’язки Генерального директора Товариства 
Канашевичу Олександру Олександровичу відпо-
відно до вимого діючого в Україні законодавства 
та Статуту Товариства від імені Товариства під-
писати цивільно-правові договори з усіма члена-
ми Наглядової ради Товариства. Попередньо 
схвалено та надано попередню згоду на вчинення 
Товариством наступних значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством до «30» квітня 
2018 року:
- укладання будь-яких правочинів пов’язаних з 
добуванням та збагаченням кам’яного вугілля, 
оптовою торгівлею паливом, у тому числі, але не 
виключно вугільною продукцією, постачання ма-
теріалів, устаткування, сировини, електричної 
енергії, палива, води для забезпечення діяль-
ності Товариства, договорів на виконання проек-
тних робіт, будь-яких видів підрядних робіт, до-
говорів 
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перевезення, при цьому гранична сукупна сума 
кожного з вищевказаних правочинів не може бути 
більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів 
гривень 00 копійок) (з урахуванням ПДВ), а разом 
граничною сукупною сумою 3 000 000 000,00 грн. 
(три мільярди гривень 00 копійок) (з урахуванням 
ПДВ) та встановити, що Виконавчий орган Това-
риства (Генеральний директор) має право від іме-
ні Товариства вчиняти ці правочини, щодо яких 
річними загальними зборами акціонерів Товари-
ства прийнято рішення про їх попереднє схвален-
ня, з наступним схваленням умов зазначених пра-
вочинів Наглядовою радою Товариства на протязі 
3 (трьох) місяців з дня вчинення правочину;
- укладання будь-яких договорів найму (оренди), 
договорів про надання поворотної фінансової 
допомоги, договорів страхування майна, укла-
дення договорів купівлі-продажу, міни, даруван-
ня цінних паперів, договорів банківського вкладу 
(депозитних договорів), договорів комісії, при-
дбавання нерухомого майна, управління май-
ном, договорів про надання інформаційно-
консультаційних послуг, при цьому гранична 
сукупна сума кожного з вищевказаних правочи-
нів не може бути більше 60 000 000,00 грн. (шіст-
десят мільйонів гривень 00 копійок) (з урахуван-
ням ПДВ), а разом граничною сукупною сумою 3 
000 000 000,00 грн. (три мільярди гривень 00 ко-
пійок) (з урахуванням ПДВ) та встановити, що 
Виконавчий орган Товариства (Генеральний ди-
ректор) має право від імені Товариства вчиняти 
ці правочини, щодо яких річними загальними 
зборами акціонерів Товариства прийнято рішен-
ня про їх попереднє схвалення, з наступним 
схваленням умов зазначених правочинів Нагля-
довою радою Товариства на протязі 3 (трьох) 
місяців з дня вчинення правочину;
- укладання будь-яких правочинів, пов’язаних з 
отриманням кредитів, здаванням в заставу майна 
Товариства, відчуження нерухомого майна, час-
ток (частини часток) у статутному капіталі інших 
Товариств, при цьому гранична сукупна сума кож-
ного з вищевказаних правочинів не може бути 
більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів 
гривень 00 копійок) (з урахуванням ПДВ), а разом 
граничною сукупною сумою 3 000 000 000,00 грн. 
(три мільярди гривень 00 копійок) (з урахуванням 
ПДВ) та встановити, що Товариство має право 
вчиняти ці правочини, щодо яких річними загаль-
ними зборами акціонерів Товариства прийнято 
рішення про їх попереднє схвалення, тільки за 
умови прийняття Наглядовою радою Товариства 
рішення про погодження на вчинення кожного із 
вказаний правочинів.
Доручено виконуючому обов’язки Генерального 
директора Товариства Канашевичу Олександру 
Олександровичу (з правом передоручення повно-
важень іншим особам) довести до відома акціоне-
рів підсумків голосування, шляхом надсилання 
інформації про останні кожному акціонеру про-
стим листом, поштою або врученням їх особисто 
«під розпис».
На вимогу акцыонера ТОВ «ДРФЦ», позачерговi 
загальнi збори було проведено 07.11.2017 р.. Роз-
глядались наступнi питання:
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї Товари-
ства, прийняття рiшення про припинення їх пов-
новажень та затвердження регламенту роботи 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства.
2. Про обрання голови та секретаря позачергових 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Про змiну типу товариства з публiчного 
акцiонерного товариства на приватне акцiонерне 
товариство.
4. Про змiну назви Товариства з ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНА 
ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «УКРАЇНА» на ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕН-
ТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «УКРАЇ-
НА».

5. Про викладення Статуту Товариства в новiй 
редакцiї, затвердження Статуту Товариства в 
новiй редакцiї та про реєстрацiю нової редакцiї 
Статуту Товариства у вiдповiдностi до чинного за-
конодавства України.
6. Про затвердження положень про Загальнi збо-
ри, Наглядову раду, Виконавчий орган (Генераль-
ного директора), Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) То-
вариства в новiй редакцiї
7. Про внесення змiн до договорiв (контрактiв) з 
членами Наглядової ради, ревiзором та виконую-
чим обов’язки генерального директора Товари-
ства.
8. Про призначення уповноваженої особи, якiй на-
даються повноваження здiйснити персональнi 
повiдомлення акцiонерiв про прийнятi на позачер-
гових Загальних зборах акцiонерiв Товариства 
рiшення.
Результати розгляду питань порядку денного:
Для здійснення підрахунку голосів і надання 
роз’яснень щодо порядку голосування обрано лі-
чильну комісію у складі: Слухай Олена Іванівна 
(Голова лічильної комісії); Голікова Тетяна Степа-
нівна (Член лічильної комісії); Новицька Людмила 
Романівна (Член лічильної комісії). Припинено по-
вноваження лічильної комісії в складі: Слухай 
Олени Іванівни (Голова лічильної комісії), Голіко-
вої Тетяни Степанівни (Член лічильної комісії), 
Новицької Людмили Романівни (Член лічильної 
комісії) одразу після складання та підписання про-
токолу про підсумки голосування на позачергових 
Загальних зборах акціонерів Товариства; Затвер-
джено наступний регламент роботи: для докладів 
з питань порядку денного – до 5 хвилин, для об-
говорювання питань порядку денного – до 3 хви-
лин, Збори провести на протязі 2 (двох) годин. 
Обрано головою позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства Фільченка Олександра Ми-
колайовича. Обрано секретарем позачергових 
Загальних зборів акціонерів Товариства Миро-
польцеву Катерину Сергіївну. Змінено тип Товари-
ства з публічного акціонерного товариства на при-
ватне акціонерне товариство. Доручено 
виконуючому обов’язки Генерального директора 
Товариства Канашевичу Олександру Олексан-
дровичу, (з правом передоручення повноважень 
іншим особам) відповідно до вимог діючого в 
Україні законодавства здійснити дії щодо вчинен-
ня заходів, пов’язаних із зміною типу Товариства. 
Змінено назву Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГА-
ЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «УКРАЇНА» на ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА 
ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «УКРАЇНА». Доруче-
но виконуючому обов’язки Генерального директо-
ра Товариства Канашевичу Олександру Олексан-
дровичу, (з правом передоручення повноважень 
іншим особам) відповідно до вимог діючого в 
Україні законодавства здійснити дії щодо вчинен-
ня заходів, пов’язаних із зміною назви Товари-
ства. Викладено Статуту Товариства у новій ре-
дакції. 
Затверджено Статут Товариства у новій редакції. 
Доручено виконуючому обов’язки Генерального 
директора Товариства Канашевичу Олександру 
Олександровичу підписання Статуту Товариства 
у новій редакції. 
Доручено виконуючому обов’язки Генерального 
директора Товариства Канашевичу Олександру 
Олександровичу (з правом передоручення ін-
шим особам) реєстрування нової редакції Стату-
ту Товариства у встановленому законом порядку, 
а також здійснити всі інші дії, що виникають з та-
кого рішення. Викладено положення про Загаль-
ні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган (Ге-
нерального директора), Ревізійну комісію 
(Ревізора) Товариства у новій редакції. Затвер-
джено положення про Загальні збори, Наглядову 
раду, Виконавчий орган (Генерального директо-
ра), Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства у 
новій редакції. 
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Доручено підписання положень про Загальні збо-
ри, Наглядову раду, Виконавчий орган (Генераль-
ного директора), Ревізійну комісію (Ревізора) Това-
риства у новій редакції виконуючому обов’язки 
Генерального директора Товариства Канашевичу 
Олександру Олександровичу. Внесено зміни до 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, 
Ревізором та виконуючим обов’язки Генерального 
директора Товариства. Доручено підписання змін 
до договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради та Ревізором Товариства виконуючому 
обов’язки Генерального директора Канашевичу 
Олександру Олександровичу. Доручено підписан-
ня змін до контракту з виконуючим обов’язки Гене-
рального директора Товариства Голові Наглядової 
ради Товариства Фільченку Олександру Микола-
йовичу. Доручено виконуючому обов’язки Гене-
рального директора Товариства Канашевичу 
Олександру Олександровичу (з правом передору-
чення іншим особам) здійснити персональне пові-
домлення акціонерів Товариства про прийняті по-
зачерговими Загальними зборами акціонерів 
Товариства рішення, у встановленому законом по-
рядку.

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 46477 57406
Основні засоби (за залишковою вартістю) 26249 30779
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1534 697
Сумарна дебіторська заборгованість 8935 25558
Грошові кошти та їх еквіваленти 3460 302
Власний капітал 37384 28923
Статутний капітал 73681 73681
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -67643 -75665
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 3957
Поточні зобов'язання і забезпечення 9093 24526
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.10887 -0.43897
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.10887 -0.43897

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 73681000 73681000
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 

ріЧна інФормація
емітента цінних паперів 

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

вIДкрите акцIонерне 
товариСтво «мериДIан» 
Iм. С.П.корольова , 14312973, 
бул. Вацлава Гавела (Івана Лепсе), 8, 
м.Київ, Солом'янський, 03124, УКРАЇНА, 
(044) 4085911

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.

www.merydian.kiev.ua

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

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

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 23.03.2017 року. Кворум 
зборів: 97,38% до загальної кількості голосів.

Перелік питань,що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.  
2. Засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів 
Товариства». 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів 
Товариства. 4. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних 
зборів акціонерів Товариства. 5. Звіти правління Товариства про результа-
ти фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 та 2016 роки та 
прийняття рішення за наслідками їх розгляду.  6. Звіти наглядової ради 
Товариства за 2015 та 2016 роки та прийняття рішення за наслідками їх 
розгляду.  7. Звіти ревізійної комісії Товариства за 2015 та 2016 роки та 
прийняття рішення за наслідками їх розгляду.  8. Затвердження висновків 
ревізійної комісії Товариства за 2015 та 2016 роки.  9. Затвердження річ-
них звітів (річної фінансової звітності) Товариства 2015 та 2016 роки.   
10. Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства 
на 2017 рік. 11. Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження 
розміру річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2015 
та 2016 роках. Встановлення дати складення переліку осіб, які мають пра-
во на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати.  12. Внесення 
змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту 
Товариства. 13. Внесення змін до Положення про загальні збори акціоне-
рів Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення 
про правління Товариства, Положення про ревізійну комісію Товариства 
шляхом затвердження їх у новій редакції. 14. Прийняття рішення про при-
пинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.  
15. Обрання членів наглядової ради Товариства. 16. Затвердження умов 
договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з голо-
вою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх ви-
нагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
головою та членами наглядової ради Товариства. 

Затвердження кошторису витрат на забезпечення діяльності наглядової 
ради Товариства. 17. Прийняття рішення про припинення повноважень 
Голови та членів ревізійної комісії Товариства. 18. Обрання членів ревізій-
ної комісії Товариства. 19. Затвердження умов договорів (цивільно-
правових або трудових) з головою та членами ревізійної комісії Товари-
ства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
головою та членами ревізійної комісії Товариства. Затвердження кошто-
рису витрат на забезпечення діяльності ревізійної комісії Товариства.  
20. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови правління 
Товариства. 21. Обрання Голови правління Товариства. 22. Доповнення 
основних видів економічної діяльності ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова 
новим видом економічної діяльності. 23. Зміна місцезнаходження  
ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова.
До переліку питаньпропозиції неподавались.
6. Інформація про дивіденди 

За результатами звітного 
періоду

У звітному періоді

за простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

3327875,74 0 2680500,00 0

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн

3,3 0 5,02 0

Сума виплачених/ 
перерахованих 
дивідендів, грн

3327875 0 2680500,00 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів

14.04.2017 0 14.04.2017 0

Дата (дати) перераху-
вання дивідендів через 
депозитарну систему із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих дивіден-
дів на відповідну дату

20.09.2017р.
2148621,50 

грн.

0 21.10.2015р.
2527900,00грн

0

Дата (дати) перераху-
вання/ відправлення ди-
відендів безпосередньо 
акціонерам із зазначен-
ням сум (грн) перерахо-
ваних/ відправлених ди-
відендів на відповідну 
дату

30.06.2017р.
1179254,21грн.

0 10.06.2015р
152600,00грн.

0

Опис За звітний період виплата дивідендів здійснювалась 
черездепозитарну систему та на державну частку до 
державного бюджету. У звітному періоді дивіденди ви-
плачувались за результатами 2015 та 2016 років.
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ріЧна інФормація
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК», 
23494714, вул. Десятинна, б. 
4/6, м. Київ, Шевченкiвський, 
Київська область, 01001, 
Україна, (044)-490-16-45

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://alfabank.ua/about

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

ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ 
Аудит-фінанси», 34619277

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 07.02.2017 року. Кворум 
зборів: 100% до загальної кількості голосів. РІШЕННЯ № 1/2017 Порядок 
денний:1) Зміни у складі Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк».Прийняті 
рішення:1) Внести зміни до складу Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк», а 
саме: а) припинити повноваження та виключити зі складу Спостережної ради 
ПАТ «Альфа-Банк» Назарьяна Павла; б) обрати до складу Спостережної ради 
ПАТ «Альфа-Банк» Бакстера Ендрю Джона; в) затвердити склад Спостережної 
ради ПАТ «Альфа-Банк» у кількості 6 чоловік: ПІБ Посада Авен Петро Олего-
вич Голова Спостережної Ради Представник компанії «ABH Ukraine Limited» 
Карімов Ільдар Альфредович Член Спостережної Ради Представник компанії 
«ABH Ukraine Limited» Бакстер Ендрю Джон Член Спостережної Ради Пред-
ставник компанії «ABH Ukraine Limited» Галієв Ернест Едуардович Член Спо-
стережної Ради Незалежний член Спостережної ради Татарчук Володимир 
ВалентиновичЧлен Спостережної Ради Незалежний член Спостережної ради 
Кауфман Едуард Стівен Член Спостережної Ради Представник компанії «ABH 
Ukraine Limited».
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 15.02.2017 року. Кворум 
зборів: 100% до загальної кількості голосів.РІШЕННЯ № 2/2017 Порядок ден-
ний: 1) Прийняття рішення про деномінацію (дроблення) акцій ПАТ «Альфа-
Банк» та про випуск акцій ПАТ «Альфа-Банк» нової номінальної вартості. 2) 
Внесення змін до Статуту ПАТ «Альфа-Банк» шляхом викладення його в новій 
редакції. Прийняті рішення: 1) Здійснити деномінацію акцій Публічного акціо-
нерного товариства «Альфа-Банк» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Десятин-
на, 4\6, ЄДРПОУ 23494714) шляхом дроблення (коефіцієнт деномінації – 
42370) та випуск акцій нової номінальної вартості. Інформація про Центральний 
депозитарій цінних паперів: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІО-
НАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРААЇНИ», місцезнаходження: вул. Нижній Вал, 
17/8, м. Київ, 04071, ЄДРПОУ 30370711, номер і дата укладення договору про 
обслуговування випусків цінних паперів: Договір № ОВ-2710 від 13.12.2013 
року.Інформація про раніше розміщені акції Банку:Перший - перереєстрація в 
сумі 3 868 800,00 гривень, пов'язана зі зміною назви Банка. Була зареєстрова-
на Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку 30 липня 1998 року 
№ 427/1/98 на загальну суму 3 868 800,00 (Три мільйони вісімсот шістдесят ві-
сім тисяч вісімсот) гривень, номінальна вартість 1-ої акції - 100 (Сто) гривень. 
Форма існування - документарна: простих іменних акцій 38 688 - (Тридцять ві-
сім тисяч шістсот вісімдесят вісім) штук, на суму 3 868 800,00 гривень (Три 
мільйони вісімсот шістдесят вісім тисяч вісімсот гривень); привілейованих імен-
них - 0; простих на пред'явника - 0; привілейованих на пред'явника - 0. Другий 
- додаткова емісія , що була зареєстрована Державною комісією з цінних папе-
рів і фондового ринку 18 листопада 1998 року під № 616/1/98 на загальну суму 
6 709 200,00 (Шість мільйонів сімсот дев'ять тисяч двісті) гривень, номінальна 
вартість 1-ої акції - 100 (Сто) гривень. Форма існування - документарна: простих 
іменних - 67 092 (шістдесят сім тисяч дев'яносто дві) штуки, на суму 6 709 
200,00 (Шість мільйонів сімсот дев'ять тисяч двісті) гривень; привілейованих 
іменних - 0; простих на пред'явника - 0; привілейованих на пред'явника - 0. 
Третій - деномінація акцій (заміна однієї акції номінальною вартістю 100,00 
(Сто) гривень на 100 (Сто) акцій номінальною вартістю 1,00 (Одна) гривня). 
Зареєстрована Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку 28 ве-
ресня 1999 під № 440/1/99.Четвертий - додаткова емісія, була зареєстрована 
Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку 25 жовтня 1999 р. під 
№517/1/99 на загальну суму 14 134 190,00 (Чотирнадцять мільйонів сто трид-
цять чотири тисячі сто дев’яносто) гривень, номінальна вартість 1-ої акції – 1,00 
(Одна) гривня. Форма існування - документарна: простих іменних - 14 134 190 
штук, на суму 14 134 190,00 (Чотирнадцять мільйонів сто тридцять чотири ти-
сячі сто дев’яносто) гривень; привілейованих іменних - 0; простих на пред'явника 
- 0; привілейованих на пред'явника - 0. П'ятий - додаткова емісія була зареє-
стрована Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку 17 березня 
2000 р. під №123/1/00 на загальну суму 15 975 190,00 (П’ятнадцять мільйонів 
дев’ятсот сімдесят п’ять тисяч сто дев’яносто) гривень, номінальна вартість 
1-ої акції – 1,00 (Одна) гривня.

Форма існування - документарна: простих іменних - 15 975 190 (П’ятнадцять 
мільйонів дев’ятсот сімдесят п’ять тисяч сто дев’яносто) штук, на суму  
15 975 190,00 (П’ятнадцять мільйонів дев’ятсот сімдесят п’ять тисяч сто 
дев’яносто) гривень; привілейованих іменних - 0; простих на пред'явника - 0; 
привілейованих на пред'явника - 0. Шостий - додаткова емісія була зареєстро-
вана Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку 15 січня 2001 р. 
під №17/1/01 на загальну суму 73 000 000,00 (Сімдесят три мільйони) гривень, 
номінальна вартість 1-ої акції – 1,00 (Одна) гривня. Форма існування - докумен-
тарна: простих іменних - 73 000 000 (Сімдесят три мільйони) штук, на суму  
73 000 000,00 (Сімдесят три мільйони) гривень; привілейованих іменних - 0; 
простих на пред'явника - 0; привілейованих на пред'явника - 0. Сьомий - до-
даткова емісія була зареєстрована Державною комісією з цінних паперів і фон-
дового ринку 27 грудня 2004 р. під № 765/1/04 на загальну суму 127 000 000,00 
(Сто двадцять сім мільйонів) гривень, номінальна вартість 1-ої акції –  
1,00 (Одна) гривня. Форма існування - документарна: простих іменних -  
127 000 000 (Сто двадцять сім мільйонів) штук, на суму 127 000 000,00 (Сто 
двадцять сім мільйонів) гривень; привілейованих іменних - 0; простих на 
пред'явника - 0; привілейованих на пред'явника - 0. Восьмий - додаткова емісія 
була зареєстрована Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку  
30 жовтня 2006 р. під № 507/1/06 на загальну суму 360 000 000,00 (Триста шіст-
десят мільйонів) гривень, номінальна вартість 1-ої акції – 1,00 (Одна) гривня. 
Форма існування - документарна: простих іменних – 360 000 000 (триста шіст-
десят мільйонів) штук, на суму 360 000 000,00 (триста шістдесят мільйонів) 
гривень; привілейованих іменних - 0; простих на пред'явника - 0; привілейова-
них на пред'явника - 0. Дев’ятий – додаткова емісія 505 000 000 (п’ятиста п’яти) 
мільйонів простих іменних акцій Банку була зареєстрована Державною комісі-
єю з цінних паперів і фондового ринку 14 лютого 2007 року під № 69/1/07, дата 
видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 12.06.2007 року на загальну 
суму 865 000 000 (вісімсот шістдесят п’ять мільйонів) гривень, номінальна вар-
тість 1-ої акції – 1,00 (Одна) гривня. Форма існування - документарна: простих 
іменних – 865 000 000 (вісімсот шістдесят п’ять мільйонів) штук, на суму 865 
000 000,00 (вісімсот шістдесят п’ять мільйонів) гривень; привілейованих імен-
них - 0; простих на пред'явника - 0; привілейованих на пред'явника - 0. Десятий 
- додаткова емісія 505 000 000 (п’ятиста п’яти) мільйонів простих іменних акцій 
Банку була зареєстрована Державною комісією з цінних паперів і фондового 
ринку 02 серпня 2007 року під № 350/1/07 на загальну суму 1 370 000 000 (один 
мільярд триста сімдесят мільйонів) гривень, номінальна вартість 1-ої акції – 
1,00 (Одна) гривня. Форма існування - документарна: простих іменних – 1 370 
000 000 (один мільярд триста сімдесят мільйонів) штук, на суму 1 370 000 000 
(один мільярд триста сімдесят мільйонів); привілейованих іменних - 0; простих 
на пред'явника - 0; привілейованих на пред'явника - 0. Одинадцятий - додатко-
ва емісія 374 710 000 (трьохсот семи десяти чотирьох мільйонів семиста деся-
ти тисяч) акцій Банку була зареєстрована Державною комісією з цінних паперів 
і фондового ринку 04 грудня 2007 року під № 503/1/07, дата видачі Свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій 02.04.2008 року на загальну суму 1 744 710 000 
(один мільярд сімсот сорок чотири мільйони сімсот десять тисяч) гривень, но-
мінальна вартість 1-ої акції – 1,00 (Одна) гривня. Форма існування - докумен-
тарна: простих іменних – 1 744 710 000 (один мільярд сімсот сорок чотири міль-
йони сімсот десять тисяч) штук, на суму 1 744 710 000 (один мільярд сімсот 
сорок чотири мільйони сімсот десять тисяч) гривень; привілейованих іменних 
- 0; простих на пред'явника - 0; привілейованих на пред'явника - 0. Дванадцятий 
- додаткова емісія 505 000 000 (п’ятиста п’яти) мільйонів простих іменних акцій 
Банку була зареєстрована Державною комісією з цінних паперів і фондового 
ринку 25 квітня 2008 року під № 176/1/08, дата видачі Свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій 18.08.2008 року на загальну суму 2 249 710 000 (два мільярди 
двісті сорок дев‘ять мільйонів сімсот десять тисяч) гривень, номінальна вар-
тість 1-ої акції – 1,00 (Одна) гривня. Форма існування - документарна: простих 
іменних – 2 249 710 000 (два мільярди двісті сорок дев‘ять мільйонів сімсот 
десять тисяч) штук, на суму 2 249 710 000 (два мільярди двісті сорок дев‘ять 
мільйонів сімсот десять тисяч) гривень; привілейованих іменних - 0; простих на 
пред'явника - 0; привілейованих на пред'явника - 0. Тринадцятий - додаткова 
емісія 726 855 000 (сімсот двадцяти шести мільйонів вісімсот п‘ятдесяти п‘яти 
тисяч) простих іменних акцій Банку була зареєстрована Державною комісією з 
цінних паперів і фондового ринку 10 вересня 2008 року під № 363/1/08, дата 
видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 23.12.2008 року на загальну 
суму 2 976 565 000 (два мільярди дев’ятсот сімдесят шість мільйонів п’ятсот 
шістдесят п’ять тисяч) гривень, номінальна вартість 1-ої акції – 1,00 (Одна) 
гривня. Форма існування - документарна: простих іменних – 2 976 565 000 (два 
мільярди дев’ятсот сімдесят шість мільйонів п’ятсот шістдесят п’ять тисяч) 
штук, на суму 2 976 565 000 (два мільярди дев’ятсот сімдесят шість мільйонів 
п’ятсот шістдесят п’ять тисяч) гривень; привілейованих іменних - 0; простих на 
пред'явника - 0; привілейованих на пред'явника - 0. Чотирнадцятий - додаткова 
емісія 739 432 295 (сімсот тридцять дев‘ять мільйонів чотириста тридцять дві 
тисячі двісті дев‘яносто п‘ять) простих іменних акцій Банку була зареєстрована 
Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку 30 грудня 2009 року під 
№ 372/1/09, дата видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 08.06.2010 
року на загальну суму 3 715 997 295 (три мільярди сімсот п‘ятнадцять мільйонів 
дев‘ятсот дев‘яносто сім тисяч двісті дев‘яносто п‘ять) гривень, номінальна вар-
тість 1-ої акції – 1,00 (Одна) гривня.
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Форма існування - документарна: простих іменних – 3 715 997 295 (три мільяр-
ди сімсот п‘ятнадцять мільйонів дев‘ятсот дев‘яносто сім тисяч двісті дев‘яносто 
п‘ять) штук, на суму 3 715 997 295 (три мільярди сімсот п‘ятнадцять мільйонів 
дев‘ятсот дев‘яносто сім тисяч двісті дев‘яносто п‘ять) гривень; привілейованих 
іменних - 0; простих на пред'явника - 0; привілейованих на пред'явника - 0. Всі 
акції попередніх емісій розміщені серед акціонерів і повністю оплачені. Демате-
ріалізація акцій – реєстрація випуску акцій Банку (у зв‘язку з переведенням 
усього випуску акцій Банку у бездокументарну форму існування) була зареє-
стрована Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку 29 липня 
2010 року під №603/1/10, на загальну суму 3 715 997 295 (три мільярди сімсот 
п‘ятнадцять мільйонів дев‘ятсот дев‘яносто сім тисяч двісті дев‘яносто п‘ять) 
гривень, номінальна вартість 1-ої акції – 1,00 (Одна) гривня. Форма існування 
- бездокументарна: простих іменних – 3 715 997 295 (три мільярди сімсот 
п‘ятнадцять мільйонів дев‘ятсот дев‘яносто сім тисяч двісті дев‘яносто п‘ять) 
штук, на суму 3 715 997 295 (три мільярди сімсот п‘ятнадцять мільйонів 
дев‘ятсот дев‘яносто сім тисяч двісті дев‘яносто п‘ять) гривень; привілейованих 
іменних - 0; простих на пред'явника - 0; привілейованих на пред'явника - 0. Де-
номінація (консолідація) акцій – реєстрація випуску акцій Банку (у зв‘язку зі змі-
ною номінальної вартості акцій Банку) була зареєстрована Державною комісі-
єю з цінних паперів і фондового ринку 06 січня 2011 року під № 15/1/11, на 
загальну суму 3 715 997 295 (три мільярди сімсот п‘ятнадцять мільйонів 
дев‘ятсот дев‘яносто сім тисяч двісті дев‘яносто п‘ять) гривень, номінальна вар-
тість 1-ої акції – 4 237,00 (чотири тисячі двісті тридцять сім) гривень. Форма іс-
нування - бездокументарна: простих іменних – 877 035 (вісімсот сімдесят сім 
тисяч тридцять п‘ять) штук, на суму 3 715 997 295 (три мільярди сімсот 
п‘ятнадцять мільйонів дев‘ятсот дев‘яносто сім тисяч двісті дев‘яносто п‘ять) 
гривень; привілейованих іменних - 0; простих на пред'явника - 0; привілейова-
них на пред'явника - 0. П‘ятнадцятий - додаткова емісія 923 123 664 (дев‘ятсот 
двадцять три мільйони сто двадцять три тисячі шістсот шістдесят чотири) про-
стих іменних акцій Банку була зареєстрована Державною комісією з цінних 
паперів і фондового ринку 31 березня 2011 року під № 178/1/11, дата видачі 
Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 06.12.2011 року на загальну суму  
4 639 120 959 (чотири мільярди шістсот тридцять дев‘ять мільйонів сто двад-
цять тисяч дев‘ятсот п‘ятдесят дев‘ять) гривень, номінальна вартість 1-ої акції – 
4 237,00 (чотири тисячі двісті тридцять сім) гривень. Форма існування - бездо-
кументарна: простих іменних – 1 094 907 (один мільйон дев‘яносто чотири 
тисячі дев‘ятсот сім) штук, на суму 4 639 120 959 (чотири мільярди шістсот 
тридцять дев‘ять мільйонів сто двадцять тисяч дев‘ятсот п‘ятдесят дев‘ять) 
гривень; привілейованих іменних - 0; простих на пред'явника - 0; привілейова-
них на пред'явника - 0. Всі акції попередніх емісій розміщені серед акціонерів і 
повністю оплачені. Шістнадцятий - додаткова емісія 2 761 498 646 (два мільяр-
ди сімсот шістдесят один мільйон чотириста дев‘яносто вісім тисяч шістсот со-
рок шість) простих іменних акцій Банку була зареєстрована Національною ко-
місією з цінних паперів і фондового ринку 03 листопада 2015 року під 
№ 131/1/2015, дата видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 26.04.2016 
року на загальну суму 7 400 619 605 (сім мільярдів чотириста мільйонів шістсот 
дев‘ятнадцять тисяч шістсот п‘ять) гривень, номінальна вартість 1-ої акції –  
4 237,00 (чотири тисячі двісті тридцять сім) гривень. Форма існування - бездо-
кументарна: простих іменних – 1 746 665 (один мільйон сімсот сорок шість ти-
сяч шістсот шістдесят п‘ять) штук, на суму 7 400 619 605 (сім мільярдів 
чотириста мільйонів шістсот дев‘ятнадцять тисяч шістсот п‘ять) гривень; приві-
лейованих іменних - 0; простих на пред'явника - 0; привілейованих на 
пред'явника - 0. Всі акції попередніх емісій розміщені серед акціонерів і повніс-
тю оплачені. Сімнадцятий - додаткова емісія 114 996 417 (сто чотирнадцять 
мільйонів дев‘ятсот дев‘яносто шість тисяч чотириста сімнадцять) простих 
іменних акцій Банку була зареєстрована Національною комісією з цінних папе-
рів і фондового ринку 12 липня 2016 року під № 72/1/2016, дата видачі Свідо-
цтва про реєстрацію випуску акцій 08.09.2016 року на загальну суму  
7 515 616 022 (сім мільярдів п‘ятсот п‘ятнадцять мільйонів шістсот шістнадцять 
тисяч двадцять дві) гривень, номінальна вартість 1-ої акції – 4 237,00 (чотири 
тисячі двісті тридцять сім) гривень. Форма існування - бездокументарна: про-
стих іменних – 1 773 806 (один мільйон сімсот сімдесят три тисячі вісімсот 
шість) штук, на суму 7 515 616 022 (сім мільярдів п‘ятсот п‘ятнадцять мільйонів 
шістсот шістнадцять тисяч двадцять дві) гривень; привілейованих іменних - 0; 
простих на пред'явника - 0; привілейованих на пред'явника - 0. Всі акції попере-
дніх емісій розміщені серед акціонерів і повністю оплачені. Вісімнадцятий - до-
даткова емісія 1 100 812 (один мільйон сто тисяч вісімсот дванадцять) простих 
іменних акцій Банку була зареєстрована Національною комісією з цінних папе-
рів і фондового ринку 27 вересня 2016 року під № 96/1/2016, дата видачі Свідо-
цтва про реєстрацію випуску акцій 10.01.2017 року на загальну суму  
12 179 756 466 (дванадцять мільярдів сто сімдесят дев‘ять мільйонів сімсот 
п‘ятдесят шість тисяч чотириста шістдесят шість) гривень, номінальна вартість 
1-ої акції –4 237,00 (чотири тисячі двісті тридцять сім) гривень.Форма існування 
- бездокументарна: простих іменних – 1 773 806 (один мільйон сімсот сімдесят 
три тисячі вісімсот шість) штук, на суму 12 179 756 466 (дванадцять мільярдів 
сто сімдесят дев‘ять мільйонів сімсот п‘ятдесят шість тисяч чотириста шістде-
сят шість) гривень; привілейованих іменних - 0; простих на пред'явника - 0; 
привілейованих на пред'явника - 0. Всі акції попередніх емісій розміщені серед 
акціонерів і повністю оплачені. Викуплені акції Банком відсутні. Розмір статут-
ного капіталу Банку, кількість та номінальна вартість акцій на момент прийняття 
рішення про деномінацію (дроблення): 

Статутний капітал Банку 12 179 756 466 (дванадцять мільярдів сто сімдесят 
дев‘ять мільйонів сімсот п‘ятдесят шість тисяч чотириста шістдесят шість) гри-
вень і розподілений на 2 874 618 (два мільйони вісімсот сімдесят чотири тисячі 
шістсот вісімнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 4 237 (чоти-
ри тисячі двісті тридцять сім) гривень кожна. Нова номінальна вартість акцій та 
кількість акцій після дроблення: Тип акцій: прості іменні. Кількість простих імен-
них акцій: 121 797 564 660 (сто двадцять один мільярд сімсот дев‘яносто сім 
мільйонів п‘ятсот шістдесят чотири тисячі шістсот шістдесят) шт. Кількість при-
вілейованих акцій: 0 шт. Кількість акцій на пред‘явника: 0 шт. Загальна кількість 
акцій: 121 797 564 660 (сто двадцять один мільярд сімсот дев‘яносто сім міль-
йонів п‘ятсот шістдесят чотири тисячі шістсот шістдесят) шт. Номінальна вар-
тість однієї акції: 0,10 (нуль гривень 10 копійок). Номінальна вартість всього 
випуску акцій: 12 179 756 466 (дванадцять мільярдів сто сімдесят дев‘ять міль-
йонів сімсот п‘ятдесят шість тисяч чотириста шістдесят шість) гривень. 2) Вне-
сти зміни до Статуту ПАТ «Альфа-Банк» шляхом викладення його в новій ре-
дакції (додається), у зв’язку зі зміною номінальної вартості та кількості акцій без 
зміни розміру статутного капіталу ПАТ «Альфа-Банк». Уповноважити Голову 
Правління Михайльо Вікторію Вікторівну підписати нову редакцію Статуту ПАТ 
«Альфа-Банк».
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 31.03.2017 року. Кворум 
зборів: 100% до загальної кількості голосів. РІШЕННЯ № 3/2017 Порядок ден-
ний: 1) Зміни у складі Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк». 2) Затвердження 
умов договору, який буде укладатися з членом Спостережної ради ПАТ «Альфа-
Банк». Прийняті рішення: 1) Внести зміни до складу Спостережної ради ПАТ 
«Альфа-Банк», а саме: а) з 03.04.2017 року припинити повноваження та ви-
ключити зі складу Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» Татарчука Володи-
мира Валентиновича; б) з 03.04.2017 року обрати до складу Спостережної 
ради ПАТ «Альфа-Банк» Архіпова Іллю Валерійовича; в) затвердити склад 
Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» у кількості 6 чоловік: ПІБ Посада Авен 
Петро Олегович Голова Спостережної Ради Представник компанії«ABH Ukraine 
Limited» Карімов Ільдар Альфредович Член Спостережної Ради Представник 
компанії «ABH Ukraine Limited» Бакстер Ендрю Джон Член Спостережної Ради 
Представник компанії «ABH Ukraine Limited» Галієв Ернест Едуардович Член-
Спостережної Ради Незалежний член Спостережної ради Кауфман Едуард 
Стівен Член Спостережної Рад Представник компанії «ABH Ukraine Limited» 
Архіпов Ілля Валерійович Член Спостережної Ради Незалежний член Спосте-
режної ради 2) Затвердити умови договору, який буде укладатися з членом 
Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» Архіповим Іллею Валерійовичем. Упо-
вноважити Голову Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» Авена Петра Олего-
вича на підписання договору з членом Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» 
Архіповим Іллею Валерійовичем.
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 25.04.2017 року. Кворум збо-
рів: 100% до загальної кількості голосів. РІШЕННЯ № 4/2017 Про порядок ден-
ний. 1. Затвердження звіту про основні напрямки діяльності ПАТ «Альфа-Банк» 
в 2016 році й визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Альфа-Банк» в 
2017 році. 2. Затвердження результатів діяльності ПАТ «Альфа-Банк» за 
2016 рік. 3. Затвердження звіту й висновків Правління за результатами діяль-
ності ПАТ «Альфа-Банк» в 2016 році. 4. Затвердження звіту й висновків Спо-
стережної Ради за результатами діяльності ПАТ «Альфа-Банк» в 2016 році.  
5. Затвердження висновку зовнішнього аудитора про результати перевірки ді-
яльності ПАТ «Альфа-Банк» в 2016 році. 6. Розподіл прибутків й збитків ПАТ 
«Альфа-Банк» за 2016 рік. 7.Обрання членів Спостережної ради ПАТ «Альфа-
Банк». 8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Альфа-Банк» 
та ліквідація Ревізійної комісії ПАТ «Альфа-Банк». 
9. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Альфа-
Банк» в новій редакції. Прийняті рішення: 1. Затвердити звіт про основні на-
прямки діяльності ПАТ «Альфа-Банк» у 2016 році і визначення основних на-
прямків діяльності ПАТ «Альфа-Банк» у 2017 році (в тому числі затвердити 
Глобальний план запровадження МСФЗ 9 в ПАТ «Альфа-Банк»). 2. Затвердити 
результати діяльності ПАТ «Альфа-Банк» в 2016 році. 3. Затвердити звіт й ви-
сновки Правління про результати діяльності ПАТ «Альфа-Банк» в 2016 році. 
4. Затвердити звіт й висновки Спостережної Ради про результати діяльності 
ПАТ «Альфа-Банк» в 2016 році. 5. Затвердити висновок зовнішнього аудитора 
про результати перевірки діяльності ПАТ «Альфа-Банк» у 2016 році. 6. Затвер-
дити наступний збиток Банку за 2016 рік: - Збиток після оподаткування за 
МСФЗ - 4 094 772 783,51 грн.; - Відрахування до Резервного фонду - не здій-
снювати; - Загальні резерви - не формувати; - Дивіденди за 2016 рік - не нара-
ховувати та не виплачувати; - Списання непокритих збитків за рахунок Резерв-
ного фонду - не здійснювати 7. а) Припинити повноваження Спостережної ради 
ПАТ «Альфа-Банк» у складі: ПІБ Посада Авен Петро Олегович Голова Спо-
стережної Ради Представник компанії «ABH Ukraine Limited» Карімов Ільдар 
Альфредович Член Спостережної Ради Представник компанії «ABH Ukraine 
Limited» Бакстер Ендрю Джон Член Спостережної Ради Представник компанії 
«ABH Ukraine Limited» Галієв Ернест Едуардович Член Спостережної Ради Не-
залежний член Спостережної ради Архіпов Ілля Валерійович Член Спостереж-
ної Ради Незалежний член Спостережної ради Кауфман Едуард Стівен Член 
Спостережної Ради Представник компанії «ABH Ukraine Limited» б) Обрати та 
затвердити склад Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» у кількості 6 чоловік: 
ПІБ Посада Авен Петро Олегович Голова Спостережної Ради Представник 
компанії «ABH Ukraine Limited» Карімов Ільдар Альфредович Член Спостереж-
ної Ради Представник компанії «ABH Ukraine Limited»
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Бакстер Ендрю Джон Член Спостережної Ради Представник компанії «ABH 
Ukraine Limited» Галієв Ернест Едуардович Член Спостережної Ради Незалеж-
ний член Спостережної ради Архіпов Ілля Валерійович Член Спостережної 
Ради Незалежний член Спостережної ради Пілєцькі Мартін Член Спостереж-
ної Ради Представник компанії «ABH Ukraine Limited» 8. Припинити повнова-
ження наступних членів Ревізійної комісії ПАТ «Альфа-Банк» та ліквідувати 
Ревізійну комісію ПАТ «Альфа-Банк»: Смірнов Данило Федорович Голова Реві-
зійної комісії Запольський Дмитро Олександрович Член Ревізійної комісії Гла-
вацький Андрій Миколайович Член Ревізійної комісії9. Затвердити Принципи 
(кодексу) корпоративного управління ПАТ «Альфа-Банк» в новій редакції.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 06.07.2017 року. 
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. РІШЕННЯ № 5/2017 
Порядок денний: 1)Внесення змін до Статуту ПАТ «Альфа-Банк» шляхом 
викладення його в новій редакції.
Прийняті рішення: 1) Внести зміни до Статуту ПАТ «Альфа-Банк» шляхом 
викладення його в новій редакції (додається). Уповноважити Голову Прав-
ління Михайльо Вікторію Вікторівну підписати нову редакцію Статуту ПАТ 
«Альфа-Банк».
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 07.09.2017 року. 
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів.
РІШЕННЯ № 6/2017 Порядок денний: 1) Зміни у складі Спостережної ради 
ПАТ «Альфа-Банк». Прийняті рішення: 1) Внести зміни до складу Спосте-
режної ради ПАТ «Альфа-Банк», а саме: а) припинити повноваження та 
виключити зі складу Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» Пілєцькі Мар-
тіна; в) затвердити склад Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» у кількос-
ті 5 чоловік: ПІБ Посада Авен Петро Олегович Голова Спостережної Ради 
Представник компанії «ABH Ukraine Limited» Карімов Ільдар Альфредович 
Член Спостережної Ради Представник компанії «ABH Ukraine Limited» 
Бакстер Ендрю Джон Член Спостережної Ради Представник компанії 
«ABH Ukraine Limited» Галієв Ернест Едуардович Член Спостережної 
Ради Незалежний член Спостережної ради Архіпов Ілля Валерійович 
Член Спостережної Ради Незалежний член Спостережної ради
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 01.11.2017 року. 
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів.
РІШЕННЯ № 7/2017 Порядок денний: 1) Затвердження умов договорів, які 
будуть укладатися з головою та членами Спостережної ради ПАТ «Альфа-
Банк». Прийняті рішення:1) Затвердити умови договорів, які будуть укла-
датися з головою та наступними членами Спостережної ради ПАТ «Альфа-
Банк»: Авеном Петром Олеговичем, Карімовим Ільдаром Альфредовичем, 
Бакстером Эндрю Джоном, Галієвим Ернестом Едуардовичем, Архіповим 
Іллею Валерійовичем.Уповноважити Голову Спостережної ради ПАТ 
«Альфа-Банк» Авена Петра Олеговича на підписання договору з членами 
Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк»: Карімовим Ільдаром Альфредо-
вичем, Бакстером Эндрю Джоном, Галієвим Ернестом Едуардовичем, Ар-
хіповим Іллею Валерійовичем.Уповноважити члена Спостережної ради 
ПАТ «Альфа-Банк» Карімова Ільдара Альфредовича на підписання дого-
вору з Головою Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» Авеном Петром 
Олеговичем.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 28.12.2017 року. 
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів.
ПРОТОКОЛ № 8/2017Порядок денний: 1.Обрання лічильної комісії 
позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».  
2. Затвердження регламенту позачергових Загальних Зборів Акціонерів 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 3. Прийняття рішення про припинення повноважень 
Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 4. Затвер-
дження кількісного складу Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».  
5. Обрання Голови та членів Спостережної Ради ПАТ«АЛЬФА-БАНК». 
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатись з 
Головою та іншими членами Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК»; 

обрання осіб, уповноважених на підписання цивільно-правових 
договорів з Головою та іншими членами Спостережної Ради ПАТ 
«АЛЬФА-БАНК». З першого питання порядку денного: 1. Обрання 
лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ 
«АЛЬФА-БАНК». ВИРІШИЛИ: 1.1. Обрати лічильну комісію в складі: 
Павлюк Сергій Вікторович - член комісії, Голова. Повноваження 
обраного складу лічильної комісії діють до обрання її нового складу 
на наступних Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 
З другого питання порядку денного: 2. Затвердження регламенту 
позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 
ВИРІШИЛИ: 2.1. Затвердити регламент позачергових Загальних 
Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (додається). З третього питан-
ня порядку денного: 3Прийняття рішення про припинення повнова-
жень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 
ВИРІШИЛИ: 3.1. Припинити повноваження Голови Спостережної 
Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» Авена Петра Олеговича та інших членів 
Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК»: Карімова Ільдара Альфре-
довича (Ildar Alfredovich Karimov), Бакстера Эндрю Джона (Andrew 
Baxter), Галієва Ернеста Едуардовича, Архіпова Іллі Валерійовича. 
3.2. Рішення про припинення повноважень Голови та інших членів 
Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» вступає в силу с моменту 
обрання нового складу Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
шляхом кумулятивного голосування в кількості осіб, визначеній цими 
позачерговими Загальними Зборами Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 
З четвертого питання порядку денного: 4.Затвердження кількісного 
складу Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК». ВИРІШИЛИ: 
4.1. Затвердити склад Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у 
кількості 7 осіб. З п’ятого питання порядку денного: 5. Обрання 
Голови та членів Спостережної Ради ПАТ«АЛЬФА-БАНК». ВИРІШИ-
ЛИ: Згідно до результатів кумулятивного голосування до складу 
Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» обрані: 1 Шведлер Мартін 
(Schwedler Martin) Незалежний член Спостережної Ради, Голова 
Спостережної Ради 2 Авен Петро Олегович (Petr Olegovich Aven)
Представник ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ABH UKRAINE LIMITED) 
3 Карімов Ільдар Альфредович (Ildar Alfredovich Karimov) Представ-
ник ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ABH UKRAINE LIMITED) 4 Бакстер 
Эндрю Джон (Andrew John Baxter) Представник ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН 
ЛІМІТЕД (ABH UKRAINE LIMITED) 5 Сантдасані Нареш (Naresh 
Santdasani) Представник ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ABH 
UKRAINE LIMITED) 6 Архіпов Ілля Валерійович (Ilya Arkhipov) 
Незалежний член Спостережної Ради 7 Галіев Ернест Едуардович 
(Ernest Galiev) Незалежний член Спостережної Ради. З шостого 
питання порядку денного: 6. Затвердження умов цивільно-правових 
договорів, які будуть укладатись з Головою та іншими членами 
Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК»; обрання осіб, уповноваже-
них на підписання цивільно-правових договорів з Головою та іншими 
членами Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК». ВИРІШИЛИ: 
6.1. Затвердити: - умови цивільно-правового договору, який буде 
укладатись з Головою Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
(додається); - умови цивільно-правового договору, який буде 
укладатись з членами Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
(додається); 6.2.Уповноважити члена Спостережної Ради ПАТ 
«АЛЬФА-БАНК», обраного Головою Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-
БАНК», на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 6.3.Уповноважити Авена 
Петра Олеговича на підписання цивільно-правового договору з 
Головою Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
6. Інформація про дивіденди :за результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство « Шкі-

ряник » Код за ЄДРПОУ: 22173327 . Місцезнаходження : вул.Петрушеви-
ча, буд. 29, м.болехів, івано-Франківська обл., 77200 Телефон (03437) 
3-42-96 Електронна поштова адреса: skiryanic@skiryanic.net Адреса сто-
рінки мережі інтернет www.skiryanic.pat.ua

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
За рішенням загальних зборів акціонерів протокол №25 від 20.04.2018 р. 

припинено повноваження у зв'язку з закiнченням термiну перебування:
Голови Наглядової ради Массiмо Бантi. Часткою в СК емітента – не во-

лодіє. Члена Наглядової ради Фiллiпо Бантi. Часткою в СК емітента – не 
володіє. Члена Наглядової ради Габрiо Бантi Часткою в СК емітента – не 
володіє. Посадові особи перебували на займаних посадах 12 років

Обрано: Голову Наглядової ради Массiмо Бантi (акцiями товариства не 
володiє) - представник акцiонера АТ Кончерiя Альба (Iталiя), яка володіє 

97,15 % СК Товариства. Обрано на термiн 3 роки.Товариство даними щодо 
попереднiх посад не володiє.Члена Наглядової ради Фiллiпо (акцiями това-
риства не володiє) - представник акцiонера АТ Кончерiя Альба (Iталiя), яка 
володіє 97,15 % СК Товариства. Обрано на термiн 3 роки.Товариство дани-
ми щодо попереднiх посад не володiє.Члена Наглядової ради Габрiо 
(акцiями товариства не володiє) - представник акцiонера АТ Кончерiя Аль-
ба (Iталiя), якаволодіє 97,15 % СК Товариства. Обрано на термiн 3 роки.
Товариство даними щодо попереднiх посад не володiє.. 

Вищевказані посадові особи, згоди на публікацію паспортних даних не 
надали,непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не ма-
ють.

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

Голова правління  Галліано ротеллі

Приватне акцIонерне товариСтво 
«Шкіряник»
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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 
"веПр", 03118216, вул.Київська, 64, 
м.Кременчук, Полтавська, Україна, 
39631,
тел. (05366) 5-19-11

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

26.04.2018

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

www.vepr.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра – фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фінансо-
вої звітності

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "Січень-Аудит", 32996030

5. Інформація про загальні збори: 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 04.04.17. Кворум зборів: 
99,38%. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1.Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затверджен-
ня регламенту Загальних зборів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПАТ 
"ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2016 рік. 
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ 
"ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії. 
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ 
"ВЕПР" за 2016 рік. 
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження 
розміру дивідендів за 2016 рік.
8.Зміна типу та найменування Товариства.
9.Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції 
Статуту Товариства.
10.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
11.Припинення повноважень Директора Товариства.
12.Обрання Директора Товариства.
13.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку 
денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: 
позачергові збори не проводились. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Головою лічильної 
комісії - Таран Світлану Петрівну, члени лічильної комісії - Козлову 
Вікторію Олександрівну, Ковнір Ганну Григорівну.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісіїї після проведення 
Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до 
чинного законодавства України.
2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Козлову Вікторію 
Олександрівну, секретарем Загальних зборів акціонерів - Солов'я 
Олександра Олександровича.
2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ "ВЕПР": 
доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 
хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; 
довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування 
проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна 
акція - один голос. Голосування з питань 12 а та 13 порядку денного 
проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Всі 
бюлетені для голосування засвідчуються підписом Директора та 
печаткою Товариства.
3.Звіт Директора ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ВЕПР" про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити. 
5.Звіт Наглядової ради ПАТ "ВЕПР" за 2016 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.
6.2. Баланс станом на 31.12.2016 року затвердити.
7.1. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати.
7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2016 році направити на ремонт приміщень та 
асфальто - бетонного покриття. 

8.1. Тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне 
акціонерне товариство не змінювати.
8.2. Найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства 
"ВЕПР" на Приватне акціонерне товариство "ВЕПР", скорочене наймену-
вання Товариства з ПАТ "ВЕПР" на ПрАТ "ВЕПР" не змінювати.
9.Зміни до Статуту Товариства не вносити, нову редакцію Статуту 
Товариства не затверджувати.
10.Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.
11.Припинити повноваження Директора Товариства Пилипенко Володи-
мира Івановича.
12.1. Обрати Директором Товариства строком на 5 років (до проведення 
річних Загальних зборів) Пилипенко Володимира Івановича.
12.2. Умови контракту, що укладатиметься з Директором Товариства, 
затвердити.
12.3. Розмір винагороди Директора Товариства встановити згідно 
контракту.
12.4. Обрати особою, уповноваженою на підписання контракту з 
Директором Товариства - члена Наглядової ради Солов'я О.О.
13.Обрати Ревізійну комісію строком на 5 років (до проведення річних 
Загальних зборів) у наступному складі:
Пилипенко Богдан Володимирович;
Сиротко Ольга Михайлівна.
По всім питання порядку денного з першого по сьоме включно, питання 8 
(проект рішення 2 ), питання 9 (проект рішення 2 ), десяте, одинадцяте, 
12.2, 12.3, 12.4, голосували: 
"ЗА" - 1 303 317 голосів, що становить 100 % від кількості голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та 
є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Проект рішення 1 з 8-го питання порядку денного:
8.1. Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на 
Приватне акціонерне товариство.
8.2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного 
товариства "ВЕПР" на Приватне акціонерне товариство "ВЕПР", 
скорочене найменування Товариства з ПАТ "ВЕПР" на ПрАТ "ВЕПР".
Проект рішення 1 з 9-го питання порядку денного:
9.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 
9.2. Надати Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів право 
підпису нової редакції Статуту Товариства.
9.3. Надати секретарю Загальних зборів право провести державну 
реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
Підсумки голосування за проектом рішення 1 з 8-го та 9-го питань 
порядку денного :
"ЗА" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 1 303 317 голосів, що становить 100 % від кількості голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та 
є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По дванадцятому питанню порядку денного голосували:
Підсумки кумулятивного голосування:
ПІБ кандидата Кількість голосів для
кумулятивного голосування
Пилипенко Володимир Іванович 1 303 317
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та 
є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від
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кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По тринадцятому питанню порядку денного голосували:
Підсумки кумулятивного голосування:
ПІБ кандидата Кількість голосів для
кумулятивного голосування
Пилипенко Богдан Володимирович 1 303 317
Сиротко Ольга Михайлівна 1 303 317
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та 
є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних 
акцій.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

Прат «наУково-виробниЧе 
ПіДПриємСтво «теСт», 

код єДрПоУ 13523509, 
адреса: 84333, Донецька обл., м. краматорськ, вул. академічна 

(Шкадінова), 33а,
тел. (06264) 6-11-50

відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного Акцiонерного Това-
риства «науково-виробниче підприємство «тест» (далi - Товариство) 
вiд 26.04.2018 року попередньо надано згоду на вчинення Товариством 
правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї 
Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протя-
гом одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господар-
ської дiяльностi, а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) 
щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед Товариством гра-
ничною сукупною вартiстю до 1000,00 тис. грн., при обов’язковому попе-

редньому погодженнi iз Директором Товариства.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 1000,00 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi – 3107,3 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
32,182280%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1000 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 1000 шт. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «За» прийняття рiшення – 1000 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «Проти» прийняття рiшення –  
0 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «Утримався» –  
0 штук.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься в повідомленні та визнає, що несе відповідальність згідно з 
законодавством.

Директор Прат нвП «тест»  хозін в.в.
26 квітня 2018р.

річна інформація емітента цінних паперів
I. основні відомості про емітента: 1. Повне найменування емітен-

та, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емі-
тента: Публiчне акцiонерне товариство «Укртелеком», 21560766, , 
Шевченкiвський р-н, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка,будинок 
18, тел (044) 246-58-76. 2. Дата розкриття повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018р. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://www.ukrtelecom.ua/about/zvitnist. 4. Наймену-
вання, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит 
фінансової звітності: ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКI ПОСЛУ-
ГИ», 33306921. 

5. Інформація про загальні збори : 26.04.2017р. відбулися чергові за-
гальні збори акціонерів. Кворум 94.32413%. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПО-
РЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, 
обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї. 
СЛУХАЛИ: Iващенко С.I., яка зазначила, що для забезпечення пiдрахунку 
голосiв Акцiонерiв пiд час Зборiв необхiдно обрати склад Лiчильної комiсiї, 
та запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення: Затвердити 
склад Лiчильної комiсiї рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ 
«Укртелеком», скликаних на 26.04.2017, у кiлькостi 14 осiб та обрати на-
ступний склад Лiчильної комiсiї: Голова Лiчильної комiсiї – Лиско Юлiя 
Володимирiвна; Члени Лiчильної комiсiї:- Слюсаренко Iнеса Вiкторiвна - се-
кретар Лiчильної комiсiї;Члени Лiчильної комiсiї: - Жирко Алла Миколаївна; 
Багмут Iрина Iванiвна; Борисенко Людмила Олександрiвна; Краснонос Ка-
терина Валентинiвна; Герасимова Тетяна Сергiївна; Лисенко Вiкторiя 
Михайлiвна; Матвiєнко Людмила Петрiвна; Басюк Наталiя Миколаївна; 
Мiсько Iнна Iванiвна; Тимошенко Олена Володимирiвна; Єркiна Ольга 
Iванiвна; Орляка Юлiя Миколаївна. Повноваження Голови та членiв 
Лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених 
на Лiчильну комiсiю, вiдповiдно до чинного законодавства. Повноваження 
Голови та членiв Лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повно-
важень, покладених на Лiчильну комiсiю, вiдповiдно до чинного законодав-
ства. Голосування з першого питання порядку денного проводилось бюле-
тенем № 1. Голосували:За - 17 376 777 843 - 99,56862202% Проти - 901 073 
- 0,00516313% Утрималось - 0 - 0% Недiйснi - 74 383 280 - 0,42621485% Не 
голосувало - 0 - 0%. Рiшення прийнято. Затвердити склад Лiчильної комiсiї 
рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», склика-
них на 26.04.2017, у кiлькостi 14 осiб та обрати наступний склад Лiчильної 
комiсiї: Голова Лiчильної комiсiї – Лиско Юлiя Володимирiвна; Члени 
Лiчильної комiсiї:- Слюсаренко Iнеса Вiкторiвна - секретар Лiчильної 
комiсiї;Члени Лiчильної комiсiї: - Жирко Алла Миколаївна; Багмут Iрина 
Iванiвна; Борисенко Людмила Олександрiвна; Краснонос Катерина 
Валентинiвна; Герасимова Тетяна Сергiївна; Лисенко Вiкторiя Михайлiвна; 
Матвiєнко Людмила Петрiвна; Басюк Наталiя Миколаївна; Мiсько Iнна 

Iванiвна; Тимошенко Олена Володимирiвна; Єркiна Ольга Iванiвна; Орляка 
Юлiя Миколаївна. Повноваження Голови та членiв Лiчильної комiсiї припи-
нити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю, 
вiдповiдно до чинного законодавства. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ 
ДЕННОГО: Про обрання Голови та Секретаря рiчних (чергових) Загальних 
Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком». СЛУХАЛИ: Iващенко С.I., яка зазна-
чила, що для забезпечення роботи Зборiв необхiдно обрати їх робочi орга-
ни, та запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення:, «Об-
рати: Головою рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ 
«Укртелеком» Iващенко Свiтлану Iванiвну; Секретарем рiчних (чергових) 
Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» Клiновського Едуарда 
Вiталiйовича».Iнших пропозицiй не надходило. Голосування з другого пи-
тання проводиться бюлетенем № 2. ГОЛОСУВАЛИ: За - 17 376 777 843 - 
99,56862202%, Проти - 901 073 - 0,00516313%, Утрималось - 74 383 280 - 
0,42621485%, Недiйснi - 0 - 0%,Не голосувало - 0 - 0%. Рiшення прийнято. 
Таким чином, Загальнi Збори з другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 
Обрати Головою рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Ук-
ртелеком» Iващенко Свiтлану Iванiвну; Секретарем рiчних (чергових) За-
гальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» Клiновського Едуарда 
Вiталiйовича. Питання порядку денного № 3 Розгляд звiту Наглядової Ради 
ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Розгляд звiту Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. СЛУХАЛИ: Голову Загаль-
них Зборiв Iващенко С.I., яка оголосила звiт Наглядової Ради ПАТ «Укрте-
леком» про роботу за 2016 рiк. Зокрема, у звiтi було зазначено iнформацiю 
про персональний склад Наглядової Ради у 2016 роцi; кiлькiсть проведених 
протягом звiтного перiоду засiдань; основнi питання, що були розглянутi та 
рiшення з яких прийнятi Наглядовою Радою протягом 2016 року. Iващенко 
С.I. запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення: «Затвер-
дити звiт Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2016 рiк.». 
Iнших пропозицiй не надходило. Голосування з третього питання порядку 
денного проводилось бюлетенем № 3. ГОЛОСУВАЛИ: За - 17 376 732 382 
- 99,56836153%, Проти - 75 284 353 - 0,43137798%, Утрималось - 0 - 0%, 
Недiйснi - 0 - 0%, Не голосувало - 45 461 - 0,00026049%. Рiшення прийнято. 
Таким чином, Загальнi Збори з третього питання порядку денного 
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про робо-
ту за 2016рiк. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд 
звiту Директора ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2016 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками його розгляду. СЛУХАЛИ: Доповiдь Директора ПАТ 
«Укртелеком» Курмаза Ю.П. з вказаних питань. Акцiонерам було оголоше-
но основнi результати виробничої та фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2016 рiк; основнi результати дiяльностi Директора ПАТ «Ук-
ртелеком» у 2016 роцi; основнi показники фiнансової звiтностi Товариства 
за 2016 рiк; поiнформовано про прiоритетнi напрямки дiяльностi Товари-
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ства у 2017 роцi, тощо. Голову Загальних Зборiв Iващенко С.I., яка запропо-
нувала Акцiонерам проголосувати за наступний проект рiшення: «Затвер-
дити звiт Директора ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2016 рiк.». Iнших 
пропозицiй не надходило. Голосування з четвертого питання порядку ден-
ного проводилось бюлетенем № 4. ГОЛОСУВАЛИ: За - 17 376 777 843 - 
99,56862202%, Проти - 75 284 353 - 0,43137798%, Утрималось - 0 - 0%, 
Недiйснi - 0 - 0%, Не голосувало - 0 - 0%. Рiшення прийнято. Таким чином, 
Загальнi Збори з четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвер-
дити звiт Директора ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2016 рiк. З П’ЯТОГО 
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження рiчного звiту ПАТ «Укртеле-
ком» за 2016 рiк, в тому числi фiнансової звiтностi ПАТ «Укртелеком» за 
2016 рiк. СЛУХАЛИ: Голову Загальних Зборiв Iващенко С.I., яка запропону-
вала проголосувати за наступний проект рiшення: «Затвердити рiчний звiт 
ПАТ «Укртелеком» за 2016 рiк, у тому числi фiнансову звiтнiсть ПАТ «Укрте-
леком» за 2016 рiк.». Iнших пропозицiй не надходило. Голосування з п’ятого 
питання порядку денного проводилось бюлетенем № 5. ГОЛОСУВАЛИ: За 
- 17 376 777 843 - 99,56862202%, Проти - 75 284 353 - 0,43137798%, Утри-
малось - 0 - 0%, Недiйснi - 0 - 0%, Не голосувало - 0 - 0%. Рiшення прийнято. 
Таким чином, Загальнi Збори з п’ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 
Затвердити рiчний звiт ПАТ «Укртелеком» за 2016 рiк, у тому числi фiнансову 
звiтнiсть ПАТ «Укртелеком» за 2016 рiк. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ 
ДЕННОГО: Про розподiл прибутку ПАТ «Укртелеком» за пiдсумками роботи 
за 2016 рiк. СЛУХАЛИ: Голову Загальних Зборiв Iващенко С.I., яка доповiла, 
що за результатами роботи ПАТ «Укртелеком» в 2016 роцi компанiя отрима-
ла чистий прибуток в обсязi 601 млн. 027тис. грн., разом з тим, станом на 31 
грудня 2017 року накопиченi непокритi збитки за попереднi роки складають 
4 млрд. 923 млн. 612 тис. грн., та запропонувала проголосувати за наступ-
ний проект рiшення: «Прибуток, отриманий ПАТ «Укртелеком» за пiдсумками 
роботи за 2016 рiк, направити на покриття накопичених збиткiв за попереднi 
роки». Iнших пропозицiй не надходило. Голосування з шостого питання поряд-
ку денного проводилось бюлетенем № 6. ГОЛОСУВАЛИ: За - 17 376 232 382  
- 99,56549654%, Проти - 75 829 814 - 0,43450346%, Утрималось - 0 - 0%, 
Недiйснi - 0 - 0%, Не голосувало - 0 - 0%. Рiшення прийнято. Таким чином, 
Загальнi Збори з шостого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Прибуток, 
отриманий ПАТ «Укртелеком» за пiдсумками роботи за 2016 рiк, направити 
на покриття накопичених збиткiв за попереднi роки. З СЬОМОГО ПИТАННЯ 
ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членiв Наглядової ради 
ПАТ «Укртелеком». СЛУХАЛИ: Голову Загальних Зборiв Iващенко С.I., яка 
запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення: «Припинити 
повноваження членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», обраних рiчними 
(черговими) Загальними Зборами Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» 27.04.2016 
року (протокол № 16): Нетудихати Леонiда Iвановича – члена Наглядової 
Ради – Голови Наглядової Ради;Баринова Олександра Олексiйовича – чле-
на Наглядової Ради;Муковнiна Сергiя Олексiйовича – члена Наглядової 
Ради;Павленко Людмили Миколаївни – члена Наглядової Ради; Iнших 
пропозицiй не надходило. Голосування з девятого питання порядку денного 
проводилось бюлетенем № 7. ГОЛОСУВАЛИ: За - 17 376 777 843 - 
99,56862202%, Проти - 901 073 - 0,00516313%, Утрималось - 74 383 280 - 
0,42621485%, Недiйснi - 0 - 0%, Не голосувало - 0 - 0%. Рiшення прийнято. 
Таким чином, Загальнi Збори з сьомого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 
Припинити повноваження членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», об-
раних рiчними (черговими) Загальними Зборами Акцiонерiв ПАТ «Укртеле-
ком» 27.04.2016 року (протокол № 16): Нетудихати Леонiда Iвановича – 
члена Наглядової Ради – Голови Наглядової Ради;Баринова Олександра 
Олексiйовича – члена Наглядової Ради;Муковнiна Сергiя Олексiйовича – 
члена Наглядової Ради;Павленко Людмили Миколаївни – члена Наглядової 
Ради; З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членiв На-
глядової Ради ПАТ «Укртелеком»; затвердження кiлькiсного складу Нагля-
дової Ради ПАТ «Укртелеком», затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами 
Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», встановлення розмiру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових 
договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради ПАТ 
«Укртелеком». СЛУХАЛИ: Голову Загальних Зборiв Iващенко С.I., яка за-
пропонувала розглянути i проголосувати окремо за: - обрання членiв На-
глядової ради ПАТ «Укртелеком»; - затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами 
Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», встановлення розмiру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових 
договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради ПАТ 
«Укртелеком». З питання «Обрання членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртеле-
ком» запропоновано проголосувати за наступний проект рiшення: «Обрати 
членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»:- Нетудихату Леонiда 
Iвановича;- Баринова Олександра Олексiйовича;- Павленко Людмилу Ми-
колаївну;- Муковнiна Сергiя Олексiйовича»;- Буцана Євгена Анатолiйовича – 
незалежного директора. - Тимошенка Михайла Костянтиновича - незалеж-
ного директора. Iнших пропозицiй не надходило. Голосування з даного 
питання порядку денного проводилось бюлетенем № 8. Голосування з да-
ного питання проводиться шляхом кумулятивного голосування та з вико-
ристанням бюлетеня для кумулятивного голосування. ГОЛОСУВАЛИ: За: 
Нетудихата Леонiд Iванович – 17376232382 голосiв, Баринов Олександр 

Олексiйович -17376232382 голосiв, Муковнiн Сергiй Олексiйович - 
17376232382 голосiв, Павленко Людмила Миколаївна – 17376232382 
голосiв, Буцан Євген Анатолiйович - 17376232382 голосiв, Тимошенко Ми-
хайло Костянтинович - 17376232382 голосiв. Утрималось – 451706118. 
Недiйснi – 0. Не голосувало – 272766. Невикористанi голоси – 0. Рiшення 
прийнято. З питання «Затвердження кiлькiсного складу Наглядової Ради 
ПАТ «Укртелеком»» запропоновано проголосувати за наступний проект 
рiшення: «Затвредити кiлькiсний склад Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» 
- у кiлькостi обранiй цими Загальними Зборами.». Iнших пропозицiй не над-
ходило. Голосування з даного питання порядоку денного проводилось бю-
летенем №9. ГОЛОСУВАЛИ: За - 17 376 777 843 - 99,56862202%, Проти - 
901 073 - 0,00516313%, Утрималось - 0 - 0%, Недiйснi - 74 383 280 - 0,42621485%, 
Не голосувало - 0 - 0%. Рiшення прийнято. З питання «Затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладати-
муться з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», встановлення 
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з членами 
Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», запропоновано проголосувати за на-
ступний проект рiшення: «Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, 
трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртеле-
ком» та встановити розмiр їх винагороди, вiдповiдно до умов таких цивiльно-
правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв). Уповноважити Дирек-
тора ПАТ «Укртелеком» на пiдписання вiд iменi ПАТ «Укртелеком» 
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з членами 
Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Iнших пропозицiй не надходило. Голо-
сування з даного питання порядку денного проводилось бюлетенем № 10. 
ГОЛОСУВАЛИ: За - 17 376 732 382 - 99,56836153%, Проти - 901 073 - 
0,00516313%, Утрималось - 45 461 - 0,00026049%, Недiйснi - 74 383 280 - 
0,42621485%, Не голосувало - 0 - 0%. Рiшення прийнято. Таким чином, 
Загальнi Збори з восьмого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:Обрати 
членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»: - Нетудихату Леонiда 
Iвановича; - Баринова Олександра Олексiйовича; - Павленко Людмилу Ми-
колаївну; - Муковнiна Сергiя Олексiйовича, Буцана Євгена Анатолiйовича – 
незалежний директор, - Тимошенка Михайла Костянтиновича – незалежний 
директор. Затвердити кiлькiсний склад Наглядової Ради ПАТ «Укртеле-
ком» – у кiлькостi обраній цими Загальними зборами. Затвердити умови 
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з членами 
Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» та встановити розмiр їх винагороди, 
вiдповiдно до умов таких цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв 
(контрактiв). Уповноважити Директора ПАТ «Укртелеком» на пiдписання вiд 
iменi ПАТ «Укртелеком» цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв 
(контрактiв) з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Пiсля закiнчення 
розгляду питань порядку денного були наданi вiдповiдi на запитання, якi 
надiйшли вiд акцiонерiв (їх представникiв). Пропозицiй та зауважень щодо 
ведення Зборiв не надходило. Рiчнi (черговi) Загальнi Збори Акцiонерiв ПАТ 
«Укртелеком», скликанi на 26 квiтня 2016 року оголошено закритими.

6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за звiтнiй перiод не виплачува-
лись, тому iнформацiя про дивiденди вiдсутня

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства, (тис. грн)
найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 13737650 13052445
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

8627127 8839758

Довгострокові фінансові інвестиції 349 618
Запаси 124993 143940
Сумарна дебіторська заборгованість 1056348 888366
Грошові кошти та їх еквіваленти 272289 129838
Власний капітал 9641564 9328407
Статутний капітал 4681562 4681562
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-3965923 -4872412

Довгострокові зобов'язання і забезпечен-
ня

925126 994491

Поточні зобов'язання і забезпечення 3170960 2729547
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0.0462 0.0321

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

0.0462 0.0321

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

18726248000 18726248000

Цінні папери 
власних 
випусків, 
викуплені 
протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0
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титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита від-

повідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів. 
Генеральний директор Мiрецький I.Б.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали 
керівника)

М.П. 24.04.2018
(дата)

річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік 

Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «ВГП»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01880724
4. Місцезнаходження
Волинська , Луцький р-н, 43020, Луцьк, вул. Георгiя Гонгадзе, 25
5. Міжміський код, телефон та факс
0332 789105 0332 789150
6. Електронна поштова адреса
N.Gnitetska@vgp.in.ua

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018

(дата)
2. Річна інформація 
опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР 81 --
27.04.2018

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розмі-
щена на власній сторінці

http://ruta.ua/ua/
shareholders/

в мережі 
Інтернет 27.04.2018

(адреса сторінки) (дата)

інформація про загальні збори акціонерів
вид 
загальних 
зборів*

чергові позачергові
X

Дата 
проведен-
ня

24.04.2017

кворум 
зборів**

99.687778

опис 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї чергових Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства та прийняття рiшення про 
припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства та надання Головi та Секретарю 
чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства повнова-
жень на пiдписання Протоколу чергових Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) чергових 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння 
Товариства.
5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати 
дiяльностi в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради.
6. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про 
результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 
2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства 
за 2016 рiк.
8. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття 
збиткiв Товариства за пiдсумками роботи 
в 2016 роцi.
9. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення 
Статуту в новiй редакцiї, з урахуванням змiн до законодав-
ства про акцiонернi товариства.

10. Надання повноважень Головi та Секретарю чергових 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства на пiдписання вiд 
iменi всiх акцiонерiв нової редакцiї Статуту Товариства. 
Надання повноважень Генеральному директору/Головi 
Правлiння (з правом передоручення) на здiйснення заходiв з 
державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.
11. Вiдмiна дiючих та затвердження нових внутрiшнiх 
Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння 
та контролю Товариства, з урахуванням змiн до законодав-
ства про акцiонернi товариства.
12. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови 
та членiв Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
14. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або 
трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з 
обраними членами Наглядової ради Товариства, встанов-
лення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами 
Наглядової ради.
16. Прийняття рiшення про дострокове припинення 
повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
17. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
18. Обрання Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства.
19. Прийняття рiшення про затвердження значних 
правочинiв, вчинених Товариством протягом перiоду з 22 
квiтня 2016 року по 23 квiтня 2017 року.
20. Прийняття рiшення про затвердження правочинiв, щодо 
яких є заiнтересованiсть, вчинених Товариством протягом 
перiоду з 22 квiтня 2016 року по 23 квiтня 2017 року.
21. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 
перiоду з 24 квiтня 2017 року по 30 квiтня 2018 року.
22. Прийняття рiшення про попереднє схвалення правочинiв, 
щодо яких є заiнтересованiсть, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом перiоду з 24 квiтня 2017 року по 30 
квiтня 2018.

вид 
загаль-
них 
зборів*

чергові позачергові
X

Дата 
прове-
дення

31.01.2017

кворум 
зборів**

99.687778

опис Перелiк питань порядку денного:
1. Обрання Лiчильної комiсiї
2. Обрання Голови та Секретаря зборiв
3. Затвердження регламенту зборiв
4. Розгляд питань про дострокове припинення повноважень 
голови та членiв Наглядової ради Товариства
5. Розгляд питання про обрання голови та членiв наглядової 
ради Товариства
6. Затвердження умов цивiльно-правових або трудових 
договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядо-
вої ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважуєеться на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з головою та членами наглядової ради 
Товариства.
Iнiцiатор позачергових зборiв - Наглядова рада Товариства.

відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора - фізич-
ної особи - підприємця)

Приватна аудиторська фiрма "Серко"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний 
номер облікової картки* 
платника податків - фізичної 
особи)

20135311

Місцезнаходження 
аудиторської фірми, 
аудитора

43005, Луцьк, вул. 8-го Березня, буд. 
1/415

Номер та дата видачі свідоцтва 
про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудитор-
ською палатою України

0383 26.01.2001

ПУблIЧне акцIонерне товариСтво «вГП»
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Реєстраційний номер, серія та 
номер, дата видачі та строк дії 
свідоцтва про внесення до 
реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних 
учасників ринку цінних 
паперів**

30.06.2018р.

Номер та дата видачі свідоцтва 
про відповідність системи 
контролю якості, виданого 
Аудиторською палатою 
України

Звітний період, за який 
проведений аудит фінансової 
звітності

01.01.2017
28.12.2017

Думка аудитора*** безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у 
разі наявності)

Фiнансова звiтнiсть вiдображає 
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах 
фiнансовий стан публiчного акцiонерного 
товариства «ВГП» за станом на 31 
грудня 2017 року, його фiнансовi 
результати i грошовi потоки за рiк, що 
закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно 
до Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi (МСФЗ)

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 «Ка-

ракубське хлібоприймальне підприємство»
2. Код за ЄДРПОУ: 00957519
3. Місцезнаходження: 87543 87543, Донецька обл., м. Марiуполь,  

вул.Таганрозська, 76, офiс111
4. Міжміський код, телефон та факс: (050)326-52-65, (050)326-52-65
5. Електронна поштова адреса: karakubhpp@emitents.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://karakubhpp.emitents.net.ua/ua/
docs

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 
26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «КАРАКУБСЬКЕ 

ХПП» (протокол №22 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення припини-
ти повноваження члена наглядової ради Махеш Манохерлал Есранi. 
Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «КА-
РАКУБСЬКЕ ХПП» (протокол №22 вiд 26.04.2018р.). Перебував на по-
саді: з 26.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у 
відсотках) - 0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додатко-
ва інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформа-
ції про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: були припинені повноваження наглядової ради в 
повному складі.

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «КАРАКУБСЬКЕ 
ХПП» (протокол №22 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення припинити 
повноваження члена наглядової ради Маркуса Сiлбаха. Підстава такого 
рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАРАКУБСЬКЕ ХПП» 
(протокол №22 вiд 26.04.2018р.). Перебував на посаді: з 26.04.2017р. Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на роз-
криття 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 повно-
важення наглядової ради в повному складі.

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «КАРАКУБСЬКЕ 
ХПП» (протокол №22 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення припинити 
повноваження члена наглядової ради Сью Хiм Су. Підстава такого рішен-
ня: рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАРАКУБСЬКЕ ХПП» (про-
токол №22 вiд 26.04.2018р.). Перебував на посаді: з 26.04.2017р. Розмір 
пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для по-
вного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов 
фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноважен-
ня наглядової ради в повному складі.

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «КАРАКУБСЬКЕ 
ХПП» (протокол №22 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на 
посаду члена наглядової ради Ульріх Літтершайда. Підстава такого рі-
шення: обрання нового складу наглядової ради. Строк, на який обрано: 
на 5 років. 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 є представни-
ком акцiонера. Посадова особа не є представником групи акцiонерiв. По-
садова особа не є незалежним директором. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних да-
них не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точно-
го розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному 
складі.

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «КАРАКУБСЬКЕ 
ХПП» (протокол №22 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на 
посаду члена наглядової ради Маркуса Сілбаха. Підстава такого рішення: 
обрання нового складу наглядової ради. Строк, на який обрано: на 5 років. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти років: директор з 
персоналу у сферi енергетики. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
особі (у відсотках) - 0,00%. Посадова особа не є акцiонером. Посадова 
особа є представником акцiонера. Посадова особа не є представником 
групи акцiонерiв. Посадова особа не є незалежним директором. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для по-
вного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов 
фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана 
в повному складі.

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «КАРАКУБСЬКЕ 
ХПП» (протокол №22 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на 
посаду члена наглядової ради Владіміра Резенде. Підстава такого рішен-
ня: обрання нового складу наглядової ради. Строк, на який обрано: на  
5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти років: ди-
ректор. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 
0,00%. Посадова особа не є акцiонером. Посадова особа 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 нада-
но. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття 
інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «КАРАКУБСЬКЕ 
ХПП» (протокол №22 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення припинити 
повноваження ревізора КОФКО Джейд Б.В. Підстава такого рішення: рі-
шення загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАРАКУБСЬКЕ ХПП» (протокол 
№22 вiд 26.04.2018р.). Перебував на посаді: з 25.04.2014р. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 96,637327%. Додаткова 
інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про 
дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емі-
тента: КОФКО Джейд Б.В., компанія, що належним чином створена та існує 
згідно із законодавством Нідерландів, номер заснування 000016696239, із 
зареєстрованою адресою: Луна АренА Херікербергвег 238, 1101 CМ Ам-
стердам, Зуідуст, Королівство Нідерланди.

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «КАРАКУБСЬКЕ 
ХПП» (протокол №22 вiд 26.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на 
посаду ревізора КОФКО Джейд Б.В. Підстава такого рішення: рішення за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «КАРАКУБСЬКЕ ХПП» (протокол №22 вiд 
26.04.2018р.). Строк, на який обрано: на 5 років. Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать особі (у відсотках) - 96,637327%. Додаткова інформа-
ція, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, ви-
ходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: 
КОФКО Джейд Б.В., компанія, що належним чином створена та існує згідно 
із законодавством Нідерландів, номер заснування 000016696239, із зареє-
строваною адресою: Луна АренА Херікербергвег 238, 1101 CМ Амстердам, 
Зуідуст, Королівство Нідерланди.

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  корнiйко Д. м.
27.04.2018

Приватне акціонерне товариСтво 
«каракУбСьке хлібоПриймальне ПіДПриємСтво»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Лисичанськнафтопродукт»

2. Код за ЄДРПОУ 03484062
3. Місцезнаходження 93117, Луганська область 

Попаснянський р-н м. Лиси-
чанськ, вул. Артемівська,61

4. Міжміський код, телефон та факс 0645199775 0645199787
5. Електронна поштова адреса aytimchenko@lisnp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://lіsnp.com.ua/

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

Припинені повноваження Члена Наглядової ради Арестова Костян-
тина Олександровича у зв'язку із прийняттям відповідного рішення за-
гальними зборами емітента 25.04.2018 року. Зміст рішення - припини-
ти повноваження Члена Наглядової ради ПАТ «ЛНП» - Арестова 
Костянтина Олександровича. Підстава прийняття рішення - повнова-
ження загальних зборів, визначені Законом та Статутом товариства. 
Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголо-
шення паспортних даних. Перебував на посаді з 27.04.2017 року.

Припинені повноваження Члена Наглядової ради Георгієва Василя 
Юрійовича у зв'язку із прийняттям відповідного рішення загальними 
зборами емітента 25.04.2018 року. Зміст рішення - припинити повно-
важення Члена Наглядової ради ПАТ «ЛНП» - Георгієва Василя Юрі-
йовича. Підстава прийняття рішення - повноваження загальних зборів, 
визначені Законом та Статутом товариства. Акціями емітента не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. 
Перебував на посаді з 27.04.2017 року.

Припинені повноваження Члена Наглядової ради Зінченко Григорія 
Михайловича у зв'язку із прийняттям відповідного рішення загальними 
зборами емітента 25.04.2018 року. Зміст рішення - припинити повно-
важення Члена Наглядової ради ПАТ «ЛНП» - Зінченко Григорія Ми-
хайловича. Підстава прийняття рішення - повноваження загальних 
зборів, визначені Законом та Статутом товариства. Акціями емітента 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних 
даних. Перебував на посаді з 27.04.2017 року.

Припинені повноваження Члена Наглядової ради Конрой Авріл 
Марі Анн у зв'язку із прийняттям відповідного рішення загальними збо-
рами емітента 25.04.2018 року. Зміст рішення - припинити повнова-
ження Члена Наглядової ради ПАТ «ЛНП» - Конрой Авріл Марі Анн. 
Підстава прийняття рішення - повноваження загальних зборів, визна-
чені Законом та Статутом товариства. Акціями емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. По-
садова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. 
Перебувала на посаді з 27.04.2017 року.

Припинені повноваження Члена Наглядової ради Матюшок Артема 
Володимировича у зв'язку із прийняттям відповідного рішення загаль-
ними зборами емітента 25.04.2018 року. Зміст рішення - припинити 
повноваження Члена Наглядової ради ПАТ «ЛНП» - Матюшок Артема 
Володимировича. Підстава прийняття рішення - повноваження загаль-
них зборів, визначені Законом та Статутом товариства. Акціями емі-
тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення 
паспортних даних. Перебував на посаді з 27.04.2017 року.

Припинені повноваження Члена Наглядової ради Шрейдера Сергія 
Кириловича у зв'язку із прийняттям відповідного рішення загальними 
зборами емітента 25.04.2018 року. Зміст рішення - припинити повно-
важення Члена Наглядової ради ПАТ «ЛНП» - Шрейдер Сергія Кири-
ловича. Підстава прийняття рішення - повноваження загальних зборів, 
визначені Законом та Статутом товариства. Акціями емітента не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. 
Перебував на посаді з 27.04.2017 року.

Остапець Сергій Васильович обраний на посаду Члена Наглядової 
ради рішенням загальних зборів емітента 25.04.2018 року, строк об-

рання рішенням не встановлений. Зміст рішення - обрати до складу 
Наглядової ради ПАТ «ЛНП» Остапець Сергія Васильовича. Підстава 
прийняття рішення - повноваження загальних зборів, визначені Зако-
ном та Статутом товариства. Посадова особа не надала згоди на роз-
голошення паспортних даних, акціями емітента не володіє, непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником 
акціонера - компанії ГЛУСКО ЕНЕРДЖI МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНI 
ЛIМIТЕД. Протягом останніх 5 років займав посади фахівець департа-
менту, директор департаменту.

Шпортень Наталія Михайлівна обрана на посаду Члена Наглядової 
ради рішенням загальних зборів емітента 25.04.2018 року, строк об-
рання рішенням не встановлений. Зміст рішення - обрати до складу 
Наглядової ради ПАТ «ЛНП» Шпортень Наталію Михайлівну. Підстава 
прийняття рішення - повноваження загальних зборів, визначені Зако-
ном та Статутом товариства. Посадова особа не надала згоди на роз-
голошення паспортних даних, акціями емітента не володіє, непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником 
акціонера - компанії ГЛУСКО ЕНЕРДЖI МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНI 
ЛIМIТЕД. Протягом останніх 5 років займала посади: старший мене-
джер, директор відділу, директор департаменту.

Краснокутська Оксана Олександрівна обрана на посаду Члена На-
глядової ради рішенням загальних зборів емітента 25.04.2018 року, 
строк обрання рішенням не встановлений. Зміст рішення - обрати до 
складу Наглядової ради ПАТ «ЛНП» - Краснокутську Оксану Олексан-
дрівну. Підстава прийняття рішення - повноваження загальних зборів, 
визначені Законом та Статутом товариства. Посадова особа не нада-
ла згоди на розголошення паспортних даних, акціями емітента не во-
лодіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, 
є представником акціонера - компанії ГЛУСКО ЕНЕРДЖI МЕНЕДЖ-
МЕНТ КОМПАНI ЛIМIТЕД. Протягом останніх 5 років займала посади: 
самозайнята особа, директор департаменту.

Припинені повноваження Члена Ревізійної комісії Бєгунова Олек-
сандра Юрійовича у зв'язку із прийняттям відповідного рішення за-
гальними зборами емітента 25.04.2018 року. Зміст рішення - припини-
ти повноваження Члена Ревізійної комісії ПАТ «ЛНП» - Бєгунова 
Олександра Юрійовича. Підстава прийняття рішення - повноваження 
загальних зборів, визначені Законом та Статутом товариства. Акціями 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення 
паспортних даних. Перебував на посаді з 27.04.2017 року.

Припинені повноваження Члена Ревізійної комісії Гур'єва Андрія 
Петровича у зв'язку із прийняттям відповідного рішення загальними 
зборами емітента 25.04.2018 року. Зміст рішення - припинити повно-
важення Члена Ревізійної комісії ПАТ «ЛНП» - Гур'єва Андрія Петрови-
ча. Підстава прийняття рішення - повноваження загальних зборів, ви-
значені Законом та Статутом товариства. Акціями емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. По-
садова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. 
Перебував на посаді з 27.04.2017 року.

Припинені повноваження Члена Ревізійної комісії Князевої Тетяни 
Володимирівни у зв'язку із прийняттям відповідного рішення загальни-
ми зборами емітента 25.04.2018 року. Зміст рішення - припинити по-
вноваження Члена Ревізійної комісії ПАТ «ЛНП» - Князевої Тетяни 
Володимирівни. Підстава прийняття рішення - повноваження загаль-
них зборів, визначені Законом та Статутом товариства. Акціями емі-
тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення 
паспортних даних. Перебувала на посаді з 27.04.2017 року.

Вяткіна Олена Віталіївна обрана на посаду Члена Ревізійної комісії 
рішенням загальних зборів емітента 25.04.2018 року, строк обрання 
рішенням не встановлений. Зміст рішення - обрати до складу Ревізій-
ної комісії ПАТ «ЛНП» - Вяткіну Олену Віталіївну. Підстава прийняття 
рішення - повноваження загальних зборів, визначені Законом та Ста-
тутом товариства. Посадова особа не надала згоди на розголошення 
паспортних даних, акціями емітента не володіє, непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років 
займала посади: менеджер по взаємодії з клієнтом, головний спеціа-
ліст відділу бухгалтерського обліку.

Шаршак Вікторія Марківна обрана на посаду Члена Ревізійної комі-
сії рішенням загальних зборів емітента 25.04.2018 року, строк обрання 
рішенням не встановлений. Зміст рішення - обрати до складу Ревізій-
ної комісії ПАТ «ЛНП» Шаршак Вікторію Марківну. Підстава прийняття 
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рішення - повноваження загальних зборів, визначені Законом та Стату-
том товариства. Посадова особа не надала згоди на розголошення 
паспортних даних, акціями емітента не володіє, непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років за-
ймала посади: менеджер, заступник директора департаменту.

Дубина Надія Геннадіївна обрана на посаду Члена Ревізійної комісії 
рішенням загальних зборів емітента 25.04.2018 року, строк обрання рі-
шенням не встановлений. Зміст рішення - обрати до складу Ревізійної 
комісії ПАТ «ЛНП» Дубину Надію Геннадіївну. Підстава прийняття рі-

шення - повноваження загальних зборів, визначені Законом та Стату-
том товариства. Посадова особа не надала згоди на розголошення 
паспортних даних, акціями емітента не володіє, непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років за-
ймала посади: ревізор, фахівець з фінансового аналізу.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Голова правління Тимченко Андрій Юрійович 
26.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУбліЧне акціонерне 
товариСтво «кременЧУцький ріЧковий Порт».

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 05428292.
3. Місцезнаходження емітента: Україна, 39630, Полтавська область, 

м. Кременчук, вул. Флотська, 2.
4. Міжміський код, телефон, факс емітента: (0536) 793624.
5. Електрона поштова адреса емітента: info@krrp.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.krrp.net
7. вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента. 
II текст повідомлення

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 26.04.2018р.) при-
йнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії - Кі-
наш Надія Миколаївна (паспорт КО №398161, виданий 19.07.2002р. Крю-
ківським РВ УМВС України в Полтавській області), у зв»язку з припиненням 
діяльності Ревізійної комісії. Обіймала посаду з 26.04.2012р. Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 26.04.2018р.) при-
йнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії — 
Олійник Тетяна Анатоліївна (паспорт КН №596794, виданий 13.03.1998р. 
Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області), у зв»язку з 
припиненням діяльності Ревізійної комісії. Обіймала посаду з 26.04.2012р. 
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 26.04.2018р.) при-
йнято рішення про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії - Ко-
бець Петро Петрович (паспорт КН №815881, виданий 11.12.1998р. Авто-
заводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області). У зв»язку з 
припиненням діяльності Ревізійної комісії. Обіймав посаду з 26.12.2005р. 
Частка у статутному капіталі емітента - 0,0005%. Непогашених судимостей 
за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 26.04.2018р.) при-
йнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради — 
Шулик Анатолій Миколайович (паспорт КО №594114, виданий 18.02.2005р. 
Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), у зв»язку з 
переобранням складу Наглядової ради. Обіймав посаду з 31.05.2002р. 
Частка у статутному капіталі емітента — 0,005%. Непогашених судимостей 
за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 26.04.2018р.) при-
йнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради — 
Жданов Богдан Петрович (паспорт КО №091894, виданий 20.07.2000р. 
Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), у зв»язку з пере-
обранням складу Наглядової ради. Обіймав посаду з 27.04.2015р. Часткою 
у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за ко-

рисливі та посадові злочини не має.
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 26.04.2018р.) при-

йнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради - Ге-
расименко Петро Іванович (паспорт КН №219439, виданий 25.09.1996р. 
Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). У зв»язку із 
переобранням складу Наглядової ради. Обіймав посаду з 16.03.2001р. 
Частка у статутному капіталі емітента - 0,005%. Непогашених судимостей 
за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 26.04.2018р.) прийнято 
рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради - Шулик Анатолій Мико-
лайович (паспорт КО №594114, виданий 18.02.2005 р. Октябрським РВ ПМУ 
УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа про-
тягом останніх 5 років: виконавчий директор. Строк, на який обрано особу –– 3 
роки. Є акціонером ПАТ «КрРП». Частка у статутному капіталі емітента — 
0,005%. Не є представником акціонера або групи акціонерів, незалежним ди-
ректором. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 26.04.2018р.) прийнято 
рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради - Жданов Богдан Петро-
вич (паспорт КО №091894, виданий 20.07.2000р. Київським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом 
останніх 5 років: консультант з питань виробництва. Строк, на який обрано осо-
бу, –– 3 роки. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Є представни-
ком акціонера Жданової Т.І., якій належить 812 шт простих іменних акцій. Непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 26.04.2018р.) прийнято 
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 про-
тягом останніх 5 років: директор. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Є акці-
онером ПАТ «КрРП». Частка у статутному капіталі емітента - 0,005%. Не є пред-
ставником акціонера або групи акціонерів, незалежним директором. 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Наглядовою радою ПАТ «КрРП» (протокол №10 від 26.04.2018р.) при-
йнято рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради - Шулик 
Анатолій Миколайович (паспорт КО №594114, виданий 18.02.2005р. 
Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які 
обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: виконавчий директор. 
Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Є акціонером ПАТ «КрРП». Частка 
у статутному капіталі емітента — 0,005%. Не є представником акціонера 
або групи акціонерів, незалежним директором. 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 ______________  Т.І. Жданова 
 (підпис) 
 М.П.  26.04.18
  (дата)

річна інформація емітента цінних паперів Пат «ППр бровар-
Ський» за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, 
місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ», 
05477043, вул. Слави, 22, с. Рожiвка, Броварський р-н, Київська область, 
07414, (044) 587-60-36. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018р. 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
http://indelika.com/info/dokumenti/richna-informatsija-emitenta-tsinnih-paperiv-za-
2017-rik. 4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ», 21613474. 5. Інформація про загальні збори: Вид 
загальних зборів - чергові. Дата проведення: 29.04.2017 року. Кворум зборів: 
100%. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання 
членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ППР Бро-

варський», прийняття рішення про припинення повноважень членів Реєстра-
ційної комісії. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних 
зборів ПАТ «ППР Броварський». 3. Обрання Голови та Секретаря Загальних 
зборів ПАТ «ППР Броварський». 4. Розгляд Звіту Наглядової Ради Товари-
ства. 5. Розгляд Звіту Правління Товариства про результати фінансово - гос-
подарської діяльності за 2016 рік (річний звіт). 6. Розгляд Звіту Ревізійної ко-
місії Товариства та висновків щодо річного звіту і балансу Товариства за 
2016 рік. 7. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради 
Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства. 
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 9. Затвер-
дження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за 2016 рік. Затвер-
дження строку та порядку виплати дивідендів. 10. Затвердження основних 
напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. 11. Затвердження Статуту Това-
риства в новій редакції та обрання особи, яка уповноважується на його під-
писання. 12. Погодження рішень Наглядової Ради Товариства, прийнятих у 
період між Загальними зборами Товариства. 13. Попереднє схвалення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 

ПУбліЧне акцIонерне товариСтво «ПлемПтахораДГоСП броварСький»
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дати прийняття рішення Загальними зборами, визначення характеру таких 
правочинів та їх граничної сукупної вартості. 14. Прийняття рішення про вчи-
нення значних правочинів, затвердження умов значних правочинів. 15. Прий-
няття рішення про затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства. 
16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії 
Товариства. 17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 18. Прийняття 
рішення про укладення із головою та членами Ревізійної комісії цивільно-
правового договору або трудового договору (контракту). 19. Затвердження 
умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укла-
датиметься з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору 
(контракту) з членами Ревізійної комісії. 20. Прийняття рішення про затвер-
дження положення про Наглядову Раду Товариства. 21. Прийняття рішення 
про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства. 22. Обран-
ня членів Наглядової Ради Товариства. 23. Прийняття рішення про укладення 
із головою та членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правового до-
говору або трудового договору (контракту). 24. Затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними (головою та членами Наглядової Ради Товариства), встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання дого-
ворів (контрактів) з членами Наглядової Ради. 25. Прийняття рішення щодо 
викупу ПАТ «ППР Броварський» розміщених ним цінних паперів (акцій). 26. 
Надання повноважень Голові правління ПАТ «ППР Броварський» на укладен-
ня та підписання правочинів щодо яких прийняті рішення цими Загальними 
зборами. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
пропозицій до порядку денного не надходило. Результати розгляду питань по-
рядку денного: По питанню №1 вирішили: Обрати Лічильну комісію для здій-
снення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Загаль-
них зборів у кількості 3-х осіб, а саме: Олійник Світлана Зіновіївна – Голова 
Лічильної комісії; Ткач Любов Анатоліївна, Ткачук Оксана Віталіївна – члени 
Лічильної комісії. Підрахунок голосів та оголошення результатів голосування з 
1-го питання порядку денного Загальних зборів доручити Реєстраційній комі-
сії, оскільки Лічильна комісія тільки обирається. Припинити повноваження 
членів Реєстраційної комісії. По питанню №2 вирішили: Затвердити наступний 
порядок проведення Загальних зборів Товариства: - час для виступів допові-
дачів з питань порядку денного – до 10 хвилин; - час для виступів у дебатах та 
обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин; - час для відповідей на 
питання, довідки – до 3 хвилин. Для виступів на Загальних зборах Товариства 
слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим представни-
кам, представникам Наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, 
Голові та Секретарю зборів, голові та членам Реєстраційної та Лічильної комі-
сій; Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів 
Товариства, та записи для надання слова по питанням порядку денного, по-
даються виключно у письмовому вигляді Голові або Секретарю Загальних 
зборів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до мо-
менту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням 
прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвід-
чені їх підписом; Голосування з питань порядку денного Загальних зборів про-
водиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були ви-
дані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування), що засвідчені 
в порядку та спосіб, установлені Статутом Товариства; Обробка бюлетенів 
здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підраху-
нок голосів за результатами голосування з питання «Обрання лічильної комісії 
позачергових Загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія, 
яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства. Оголо-
шення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загаль-
них зборів Товариства; Бюлетень для голосування визнається недійсним у 
разі: а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; б) на 
ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); в) він 
складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник 
акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варі-
анта голосування щодо одного проекту рішення; Бюлетені для голосування, 
що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень 
для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов 
до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні на-
писи та/або виправлення; Протокол Загальних зборів Товариства від імені За-
гальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних 
зборів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товари-
ства та підписом голови правління Товариства; З усіх інших процедур та пи-
тань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства, ке-
руватися нормами чинного законодавства України та Статутом Товариства. 
По питанню №3 вирішили: Обрати Головою Загальних зборів – Томкіна Олек-
сандра Юрійовича; Обрати Секретарем Загальних зборів – Будника Олексія 
Костянтиновича. По питанню №4, 5, 6 та 7 вирішили: Затвердити звіт Нагля-
дової Ради Товариства, звіт Правління Товариства про результати фінансово 
- господарської діяльності за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії. По питанню №8 
вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік. По питан-
ню №9 вирішили: Прибуток за 2016 рік у сумі 6 345 000,00 грн. спрямувати на 
розвиток Товариства, відповідно не розподіляти, строк та порядок виплати 
дивідендів не встановлювати. По питанню №10 вирішили: Затвердити такі 
основні напрями діяльності Товариства у 2017 році: Розведення, вирощуван-

ня свійської птиці (індика); Виробництво м’яса свійської птиці (індика); Вироб-
ництво продуктів з м’яса індика; Оптова торгівля м’ясом і м’ясними продукта-
ми; Розвиток експорту м’яса індика та ковбасних виробів з нього; Розвиток 
власної мережі роздрібної торгівлі м’ясом та ковбасними виробами з м’яса 
індика; Виробництво комбікормів. По питанню №11 вирішили: Статут Товари-
ства у новій редакції не затверджувати. Не обирати особу, яка уповноважуєть-
ся на підписання нової редакції Статуту Товариства. По питанню №12 виріши-
ли: Рішення Наглядової ради Товариства, прийняті у період між Загальними 
зборами погодити. По питанню №13 вирішили: Попередньо схвалити вчинен-
ня ПАТ «ППР Броварський» протягом 1 (одного) календарного року з дати 
прийняття цього рішення, наступних значних правочинів: правочинів, які сто-
суються отримання ПАТ «ППР Броварський» кредитів у Банках, передання 
Товариством Банкам рухомого майна в заставу та нерухомого майна в іпотеку. 
Характер правочинів: укладення кредитних договорів між ПАТ «ППР Бровар-
ський» та одним або кількома, визначеними Наглядовою радою Товариства 
банками, щодо отримання Товариством кредитних коштів. Укладення між То-
вариством та, визначеними Наглядовою радою Товариства, одним або кілько-
ма банками договорів застави та/або іпотеки з метою забезпечення виконання 
зобов’язань Товариства за укладеними кредитними договорами. Зміст та гра-
нична вартість правочинів: кредитні договори укладаються у формі відкриття 
кредитної лінії або овердрафту на строк не більше 48 (сорок вісім) місяців з 
дати підписання на суму до 80 000 000 (вісімдесят) мільйонів гривень. Цільове 
призначення кредиту визначається Наглядовою радою Товариства. Договори 
застави та/або іпотеки укладатимуться між Товариством та банками з метою 
забезпечення виконання зобов’язань Товариства за кредитними договорами. 
Договори застави та/або іпотеки передбачатимуть передачу в заставу та іпо-
теку банку рухомого майна Товариства (обладнання, устаткування, апаратуру, 
меблі, транспортні засоби товари в обороті, тощо) та нерухомого майна Това-
риства (будівлі, споруди, приміщення (їх частини), земельні ділянки, тощо) на 
будь яку суму, за умови погодження Наглядовою Радою Товариства. Договори 
застави та/або іпотеки укладатимуться на строк до повного виконання Това-
риством своїх зобов’язань. По питанню №14 вирішили: Не приймати рішення 
про вчинення значних правочинів та не затверджувати їх умови. По питанню 
№15 вирішили: Не затверджувати положення про Ревізійну комісію Товари-
ства. По питанню №16 вирішили: Припинити повноваження членів Ревізійної 
комісії Товариства: Бєлової Ольги Валеріївни; Сніжко Анни Сергіївни; Ободо-
вської Ольги Володимирівни. По питанню №17 вирішили: Обрати членом 
Ревізійної комісії Товариства Бєлову Ольгу Валеріївну. Обрати членом Реві-
зійної комісії Товариства Ободовську Ольгу Володимирівну. Обрати членом 
Ревізійної комісії Товариства Сніжко Анну Сергіївну. По питанню №18 виріши-
ли: Не укладати із головою та членами Ревізійної комісії цивільно-правові 
договори або трудові договори (контракти). По питанню №19 вирішили: Не 
затверджувати умови цивільно-правового договору, трудового договору 
(контракту), що укладатиметься з головою та членами Ревізійної комісії, не 
встановлювати розмір їх винагороди та не обирати особу, яка уповноважу-
ється на підписання договору (контракту) з членами Ревізійної комісії. По 
питанню №20 вирішили: Не затверджувати положення про Наглядову Раду 
Товариства. По питанню №21 вирішили: Припинити достроково повноважен-
ня членів Наглядової Ради Товариства: Гаврилова Олексія Юрійовича, Том-
кіна Олександра Юрійовича, Моргунова Євгена Вікторовича, Понька Валерія 
Григоровича, Бойченко Тетяни Анатоліївни, Стеценка Олександра Павлови-
ча. По питанню №22 вирішили: Обрати членом Наглядової Ради Товариства 
Гаврилова Олексія Юрійовича. Обрати членом Наглядової Ради Товариства 
Томкіна Олександра Юрійовича. Обрати членом Наглядової Ради Товари-
ства Моргунова Євгена Вікторовича. Обрати членом Наглядової Ради Това-
риства Бойченко Тетяну Анатоліївну. Обрати членом Наглядової Ради Това-
риства Понька Валерія Григоровича. Обрати членом Наглядової Ради 
Товариства Стеценка Олександра Павловича. По питанню №23 вирішили: 
Цивільно-правові договори або трудові договори (контракти) з членами На-
глядової Ради не укладати. По питанню №24 вирішили: Не затверджувати 
умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих 
договорів (контрактів). По питанню №25 вирішили: Здійснити викуп Товари-
ством розміщених ним цінних паперів (акцій): Порядок викупу акцій: здійсни-
ти викуп 3 400 000 простих іменних акцій, що належать акціонеру Товариства 
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР» 
(надалі – акціонер). Направити акціонеру пропозицію (оферту) щодо викупу 
акцій у строк до 15.06.2017 року. Встановити строк для отримання відповіді 
(акцепту) на пропозицію про викуп акцій від акціонера: до 01.07.2017 року. У 
разі письмової згоди акціонера, укласти договір купівлі-продажу акцій з акці-
онером до 01.08.2017р. Встановити строк виплати акціонеру грошових ко-
штів за викуплені у нього акції до 29.04.2018р. Порядок визначення ціни ви-
купу: викуп акцій здійснити за їх ринковою ціною, що буде визначена 
незалежним оцінювачем станом на 29 квітня 2017 року. Мета викупу: акції 
викуповуються з метою їх подальшого продажу. Строк викупу: з 01.06.2017 
року по 29.04.2018 року. По питанню №26 вирішили: Надати Голові правління 
ПАТ «ППР Броварський» повноваження на укладення та підписання право-
чинів щодо яких прийняті рішення цими Загальними зборами. 6. Інформація 
про дивіденди: рішення щодо виплати дивідендів у звітному та попередньо-
му роках не приймалися.
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Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноважен-
ня)

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 повноважен-

ня
 Голова Правління Черепанов Микола 

Петрович
 0,0000

Зміст інформації: 
У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акціонерів, що відбулися 26.04.2018 р.(протокол 
№ 1/18 від 23.04.18 р.), прийнято рішення про припинення повноваження Черепанова Миколи Петровича (особа не надала згоди на оприлюднення 
паспортних даних), який займав посаду Голови Правління. В статутному капіталі емітента часткою не володіє. Строк перебування на посаді: з 
29.04.2011 р. по 23.04.2018 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Припинення повноваження у зв’язку з прийняттям такого рішення Загальними зборами 
акціонерів.
26.04.2018 припинено повноважен-

ня
 Член Правління Забродський Олександр 

Антонович
 11,7416

Зміст інформації: 
У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акціонерів, що відбулися 26.04.2018 р.(протокол 
№ 1/18 від 23.04.2018 р.), прийнято рішення про припинення повноваження Забродського Олександра Антоновича (особа не надала згоди на оприлюд-
нення паспортних даних), який займав посаду Члена Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 11,7416%, що складає 3295,95 грн. 
Строк перебування на посаді: з 29.04.2011 р. по 23.04.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Припинення повноважен-
ня у зв'язку 
з прийняттям такого рішення Загальними зборами акціонерів.
26.04.2018 припинено повноважен-

ня
 Член Правління Деревянко Анатолій 

Миколайович
 17,2814

Зміст інформації: 
У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акціонерів, що відбулися 26.04.2018 р.(протокол 
№ 1/18 від 23.04.2018 р.), прийнято рішення про припинення повноваження Деревянко Анатолій Миколайович (особа не надала згоди на оприлюднення 
паспортних даних), який займав посаду Члена Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 17,2814%, що складає 4851,00 грн. Строк 
перебування на
посаді: з 29.04.2011 р. по 23.04.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Припинення повноваження у зв'язку з прийнят-
тям
такого рішення Загальними зборами акціонерів.
26.04.2018 припинено повноважен-

ня
 Член Правління Артем'єва 

Валерія 
Вячеславівна

 0,8229

Зміст інформації: 
У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акціонерів, що відбулися 26.04.2018 р.(протокол 
№ 1/18 від 23.04.2018 р.), прийнято рішення про припинення повноваження Артем'євої Валерії Вячеславівни (особа не надала згоди на оприлюднення 
паспортних даних), яка займала посаду Члена Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,8229%, що складає 231,00 грн. Строк 
перебування на
посаді: з 29.04.2011 р. по 23.04.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Припинення повноваження у зв'язку з прийнят-
тям
такого рішення Загальними зборами акціонерів.
26.04.2018 припинено повноважен-

ня
 Голова Наглядової ради Власенко-Луцький 

Володимир 
Григорович

 12,4935

Зміст інформації: 
У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акціонерів, що відбулися 26.04.2018 р.(протокол 
№ 1/18 від 23.04.2018 р.), прийнято рішення про припинення повноваження Власенко-Луцького Володимира Григоровича (особа не надала згоди на 
оприлюднення паспортних даних), який займав посаду Голови Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 12,4935%, що складає 
3507,00 грн. Строк перебування на посаді: з 30.03.2015 р. по 23.04.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Припинення 
повноваження у зв'язку
з прийняттям такого рішення Загальними зборами акціонерів.
26.04.2018 припинено повноважен-

ня
 Член Наглядової ради Довбиш 

Василь 
Митрофанович

 0,3666

Зміст інформації: 
У зв’язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акціонерів, що відбулися 26.04.2018 р.(протокол 
№ 1/18 від 23.04.2018 р.), прийнято рішення про припинення повноваження Довбиша Василя Митрофановича (особа не надала згоди на оприлюднення 
паспортних даних), який займав посаду Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,3666%, що складає 102,90 грн. Строк 
перебування на посаді: з 30.03.2015 р. по 23.04.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Припинення повноваження у 
зв’язку з прийняттям такого рішення Загальними зборами акціонерів.
26.04.2018 припинено повноважен-

ня
 Член Наглядової ради Кириєнко 

Олександр 
Васильович

 12,4935

Зміст інформації: 
У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акціонерів, що відбулися 26.04.2018 р.(протокол 
№ 1/18 від 23.04.2018 р.), прийнято рішення про припинення повноваження Кириєнко Олександра Васильовича (особа не надала згоди на оприлюднен-
ня паспортних даних), який займав посаду Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 12,4935%, що складає 3507,00 грн. 
Строк перебування на посаді: з 29.04.2011 р. по 23.04.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Припинення повноважен-
ня у зв'язку
з прийняттям такого рішення Загальними зборами акціонерів.
26.04.2018 припинено повноважен-

ня
 Голова Ревізійної комісії Забродський 

Олександр 
Антонович

 11,7416

особлива інформація Пат «автобаЗа №4»
 ( відомості про зміну складу посадових осіб емітента) 
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Зміст інформації: 
У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акціонерів, що відбулися 26.04.2018 р.(протокол 
№ 1/18 від 23.04.2018 р.), прийнято рішення про припинення повноваження Забродського Олександра Антоновича (особа не надала згоди на оприлюд-
нення паспортних даних), який займав посаду Голови Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 11,7416%, що складає 3295,95 
грн. Строк перебування на посаді: з 29.04.2011 р. по 23.04.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Припинення 
повноваження у зв'язку
з прийняттям такого рішення Загальними зборами акціонерів.
26.04.2018 припинено повноважен-

ня
 Член Ревізійної комісії Вернигора 

Олександр 
Анатолійович

 9,6394

Зміст інформації: 
У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акціонерів, що відбулися 26.04.2018 р.(протокол 
№ 1/18 від 23.04.2018 р.), прийнято рішення про припинення повноваження Вернигори Олександра Анатолійовича (особа не надала згоди на оприлюд-
нення паспортних даних), який займав посаду Члена Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,6394%, що складає 2705,85 
грн. Строк перебування на посаді: з 29.04.2011 р. по 23.04.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Припинення 
повноваження у зв'язку
з прийняттям такого рішення Загальними зборами акціонерів.
26.04.2018 припинено повноважен-

ня
 Член Ревізійної комісії Свириденко 

Вячеслав 
Олексійович

 0,4002

Зміст інформації: 
У зв’язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акціонерів, що відбулися 26.04.2018 р.(протокол 
№ 1/18 від 23.04.2018 р.), прийнято рішення про припинення повноваження Свириденко Вячеслава Олексійовича (особа не надала згоди на оприлюд-
нення паспортних даних), який займав посаду Члена Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,4002%, що складає 112,35 грн. 
Строк перебування на посаді: з 29.04.2011 р. по 23.04.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Припинення повноважен-
ня у зв’язку з прийняттям такого рішення Загальними зборами акціонерів. На посаду звільненої особи нікого не обрано згідно нової редакції Статуту 
ПрАТ (кількість членів Ревізійної комісії - 2 особи). 
26.04.2018 обрано  Директор Черепанов 

Микола 
Петрович

 0

Зміст інформації: 
У зв’язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акціонерів, що відбулися 26.04.2018 р.(протокол 
№ 1/18 від 23.04.2018 р.), прийнято рішення про обрання на посаду Директора Черепанова Миколу Петровича (особа не надала згоди на оприлюднення 
паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на 
посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПАТ «Автобаза №4», Голова Правління. 
26.04.2018 обрано  Голова Наглядової ради Власенко-Луцький 

Володимир 
Григорович

 12,4935

Зміст інформації: 
У зв’язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акціонерів, що відбулися 26.04.2018 р.(протокол 
№ 1/18 від 23.04.2018 р.), прийнято рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради Власенко-Луцького Володимира Григоровича (особа не 
надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 12,4935%, що складає 3507,00 грн.. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
підриємець. Особа не є незалежним директором. Особа є акціонер.
26.04.2018 обрано  Член Наглядової ради Артем'єва 

Валерія 
Вячеславівна

 0,3666

Зміст інформації: 
У зв’язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акціонерів, що відбулися 26.04.2018 р.(протокол 
№ 1/18 від 23.04.2018 р.), прийнято рішення про обрання на посаду Члена Наглядової ради Артем’євої Валерії Вячеславівни (особа не надала згоди на 
оприлюднення паспортних даних). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,3666%, що складає 231,00 грн.. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: підриємець. 
Особа не є незалежним директором. Особа є акціонер.
26.04.2018 обрано  Член Наглядової ради Кириєнко 

Олександр 
Васильович

 12,4935

Зміст інформації: 
У зв’язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акціонерів, що відбулися 26.04.2018 р.(протокол 
№ 1/18 від 23.04.2018 р.), прийнято рішення про обрання на посаду Члена Наглядової ради Кириєнко Олександра Васильовича (особа не надала згоди 
на оприлюднення паспортних даних). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 12,4935%, що складає 3507,00 грн.. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: пенсионер. 
Особа не є незалежним директором. Особа є акціонер.
26.04.2018 обрано  Голова Ревізійної комісії Вернигора 

Олександр 
Анатолійович

 9,6394

Зміст інформації: 
У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акціонерів, що відбулися 26.04.2018 р.(протокол 
№ 1/18 від 23.04.2018 р.), прийнято рішення про обрання на посаду Голови Ревізійної комісії Вернигору Олександра Анатолійовича (особа не надала 
згоди на оприлюднення паспортних даних). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,6394%, що складає 2705,85 грн.. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: менеджер. 

26.04.2018 обрано  Член Ревізійної комісії Забродський Олександр 
Антонович

 11,7416

Зміст інформації: 
У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акціонерів, що відбулися 26.04.2018 р.(протокол 
№ 1/18 від 23.04.2018 р.), прийнято рішення про обрання на посаду Члена Ревізійної комісії Забродського Олександра Антоновича (особа не надала 
згоди на оприлюднення паспортних даних). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 11,7416%, що складає 3295,95 грн.. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: пенсионер. 

____________
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
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Приватне акціонерне товариСтво «ПетриківСький риб-
ГоСП», ЄДРПОУ - 30063871, місцезнаходження - 51800, Дніпропетров-
ська обл., Петриківський р-н, смт. Петриківка, вул. Дніпрова, буд. 17, 
(далі – Товариство) повідомляє, про порядок реалізації акціонерами пе-
реважного права на придбання розміщуваних Товариством акцій у 
зв`язку із прийняттям рішення про збільшення статутного капіталу Това-
риства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номі-
нальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Загальна кількість розміщуваних товариством акцій: 32 033 961 
(тридцять два мільйони тридцять три тисячі дев’ятсот шістдесят одна) 
штука простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гри-
вень двадцять п`ять копійок). Привілейовані акції Товариством не роз-
міщуються.

Загальна номінальна вартість акцій, що передбачені до розмі-
щення: 8 008 490,25 грн. (вісім мільйонів вісім тисяч чотириста 
дев`яносто гривень двадцять п’ять копійок).

ціна розміщення акцій: 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п`ять копі-
йок) за одну акцію.

Правила визначення кількості акцій, на придбання яких акціо-
нер має переважне право: кількість акцій, на придбання яких акціонер 
має переважне право, визначається як кількість простих акцій, пропор-
ційна частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості про-
стих акцій Товариства на дату прийняття рішення про збільшення ста-
тутного капіталу, розрахована від загальної кількості простих акцій, 
запропонованих до розміщення. Якщо розрахована таким чином кіль-
кість акцій не є цілим числом, вона округлюється до цілого числа в сто-
рону зменшення.

Строк і порядок реалізації акціонерами переважного права на 
придбання акцій, що пропонуються до розміщення:

Переважне право на придбання акцій додаткової емісії обов`язково 
надається кожному акціонеру – власнику простих акцій Товариства, що 
є акціонером на дату прийняття рішення про збільшення статутного ка-
піталу Товариства шляхом приватного розміщення акцій в порядку вста-
новленому законодавством та рішенням загальних зборів. Рішення про 
невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій до-
даткової емісії Товариством не приймалось.

Акціонери Товариства, які мають намір реалізувати своє переважне 
право, протягом строку з 05.05.2018 року по 31.05.2018 року (включно) 
подають Товариству на ім’я уповноваженої особи керуючого санацією 
письмові заяви про придбання акцій додаткової емісії.

У заяві про придбання акцій обов`язково повинно бути зазначено: 
ім`я (прізвище, ім`я та по-батькові) акціонера - фізичної особи або най-
менування акціонера - юридичної особи, що має намір реалізувати своє 
переважне право; паспортні дані (для акціонера-фізичної особи); місце 
проживання акціонера - фізичної особи або місцезнаходження акціоне-
ра - юридичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника 
податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (іден-
тифікаційний номер) – для акціонера фізичної особи або ідентифікацій-
ний код юридичної особи – для акціонера юридичної особи; кількість 
акцій Товариства, які має намір придбати акціонер; дата складання за-
яви, вихідний номер, підпис посадової особи та печатка (для акціонера 
- юридичної особи); дата складання заяви та підпис (для акціонера - фі-
зичної особи).

Заява фізичної особи, яка має намір реалізувати своє переважне 
право, підписується фізичною особою особисто або її уповноваженим 
представником. Заява юридичної особи, яка має намір реалізувати своє 
переважне право, підписується її керівником або її уповноваженою осо-
бою та скріплюється печаткою юридичної особи (у разі наявності). У разі 
підписання та/або подання заяви уповноваженим представником акціо-
нера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження 
такого представника згідно чинного законодавства.

Заяви про придбання акцій подаються акціонером (уповноваженим 
представником акціонера) особисто за адресою: 51800, Дніпропетров-
ська обл., Петриківський р-н, смт. Петриківка, вул. Дніпрова, буд. 17,  
Літ. С-1 (кімната №1) з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. у робочі дні про-
тягом строку з 05.05.2018 року по 31.05.2018 року (включно). Заяви про 
придбання акцій можуть бути направлені Товариству засобами пошто-
вого (кур`єрського) зв`язку за адресою: 51800, Дніпропетровська обл., 
Петриківський р-н, смт. Петриківка, вул. Дніпрова, буд. 17. Заяви акціо-
нерів про придбання акцій, що подані Товариству, реєструються в жур-
налі реєстрації заяв про придбання акцій додаткової емісії в порядку їх 
надходження з присвоєнням кожній заяві відповідного реєстраційного 
номеру. У разі якщо акціонер протягом встановленого строку з 05.05.2018 
року по 31.05.2018 року (включно) не подав письмової заяви про намір 

реалізувати своє переважне право на придбання акцій, вважається, що 
акціонер відмовляється від використання свого переважного права.

Акціонери Товариства, які мають намір реалізувати своє переважне 
право та подали Товариству заяву про придбання акцій, протягом 
строку з 05.05.2018 року по 31.05.2018 року (включно) перераховують 
Товариству грошові кошти у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що при-
дбаваються.

Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами у націо-
нальній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на по-
точний рахунок Товариства за такими реквізитами:

поточний рахунок: 26008316567 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 
у м. Києві, МФО 380805; одержувач: ПрАТ «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБ-
ГОСП», код за ЄДРПОУ - 30063871;

призначення: оплата акцій додаткової емісії згідно заяви про при-
дбання акцій, без ПДВ.

Перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що 
передує дню початку розміщення акцій, тобто по 31.05.2018 року 
(включно).

На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання 
акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, Товариство 
видає акціонерам письмові зобов`язання про продаж відповідної кількості 
акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Това-
риством, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення догово-
рів з першими власниками у процесі приватного розміщення. Письмові 
зобов`язання про продаж відповідної кількості акцій видаються кожному 
акціонеру особисто за адресою: 51800, Дніпропетровська обл., Петриків-
ський р-н, смт. Петриківка, вул. Дніпрова, буд. 17, Літ. С-1 (кімната №1) з 
09 год. 00 хв. до 16 год.00 хв. у робочі дні.

У випадку, якщо акціонер не з`явився за вказаною вище адресою 
протягом 5 робочих днів з дати отримання Товариством коштів, що були 
ним перераховані згідно заяви про придбання акцій Товариством, пись-
мове зобов`язання про продаж йому відповідної кількості акцій надсила-
ється Товариством такому акціонеру рекомендованим поштовим від-
правленням на адресу, вказану в заяві про придбання акцій додаткової 
емісії зазначеного акціонера, в останній день вказаного строку але не 
пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення, тобто по 31.05.2018 року 
(включно).

Договори купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення догово-
рів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), 
щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була пода-
на заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до 
умов розміщення акцій, укладаються протягом 6 (шести) робочих днів з 
01.06.2018 року по 08.06.2018 року (включно) за адресою: 51800, Дні-
пропетровська обл., Петриківський р-н, смт. Петриківка, вул. Дніпрова, 
буд. 17, Літ.С-1 (кімната №1) з 09 год. 00 хв. до 16 год.00 хв. у робочі 
дні.

Для укладення договорів купівлі-продажу акцій, щодо яких акціоне-
ром під час реалізації переважного права була подана заява про при-
дбання та перераховані відповідні кошти, акціонерами надаються доку-
менти необхідні для їх ідентифікації: акціонером - фізичною особою 
надаються документи, що посвідчують особу (паспорт, довідка про при-
своєння ідентифікаційного номера); акціонером - юридичною особою - 
документи, що підтверджують правоздатність та дієздатність юридичної 
особи, крім цього усі акціонери подають - документи (інформацію) щодо 
рахунку в цінних паперах, відкритому акціонеру у депозитарній установі, 
а також документи (інформацію) щодо поточного рахунку в національній 
валюті, відкритому акціонеру в банківській установі.

У разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій Товари-
ство повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за акції 
грошовими коштами — шляхом безготівкового платежу згідно з реквізи-
тів поточного рахунку в банківській установі, що зазначені в заяві учас-
ників приватного розміщення, протягом 10 робочих днів з дати прий-
няття рішення про відмову від розміщення акцій.

У разі незатвердження Наглядовою радою Товариства у встановлені 
законодавством строки результатів укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій, Товариство повер-
тає першим власникам внески, внесені ними в оплату за акції грошови-
ми коштами — шляхом безготівкового платежу згідно з реквізитів поточ-
ного рахунку в банківській установі, що зазначені в заяві учасників 
приватного розміщення, протягом п`яти місяців з дати закінчення укла-
дення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій, ви-
значеної проспектом емісії.

керуючий санацією  Черненченко Д.а.

Приватне акціонерне товариСтво 
«ПетриківСький рибГоСП»
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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, місцезнахо-
дження, міжміський 
код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 
"МИРНОГРАДСЬКА", 24820699 Донецька обл., 
85327, мiсто Мирноград, вул. Шосейна, буд. 2 
(06239)63346

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

25.04.2018

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

http://komsomolskay.patprom.com

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
«КОНТРОЛЬ – АУДИТ», 22022137

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

Єдиним акціонером ПрАТ «ЦЗФ «МИРНОГРАД-
СЬКА» (до 09.11.2017р. ПАТ «ЦЗФ «КОМСО-
МОЛЬСЬКА») який володiє 269770000 штук 
простих iменних акцiй, що становить 100,00% 
статутного капiталу емiтента, ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДРФЦ» 
(код ЄДРПОУ 36887211, мiсцезнаходження: 
85327, Донецька обл., мiсто Мирноград, вулиця 
Шосейна, будинок 2) протягом 2017 року було 
прийнято 2 (два) рiшення:
27.04.2017 – було прийнято наступнi рiшення: 
затверджено рiчний звiт за 2016 рiк та основнi 
напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк, звiти 
Генерального директора, наглядової ради, 
Ревізора Товариства про результати дiяльностi за 
2016 рiк; затверджено рiчну фiнансову звiтнiсть та 
баланс Товариства за 2016 рiк; прийнято рішення 
про покриття чистого збитку Товариства; 
попередньо схвалено та надано попередню згоду 
на вчинення Товариством значних правочинiв, якi 
можуть вчинятися Товариством до «30» квiтня 
2018 року; припинено повноваження членiв Нагля-
дової ради Товариства у повному складi з 
«27» квiтня 2017 року (Фiльченко Олександр 
Миколайович, Iлюхiн Сергiй Геннадiйович, 
Степура Денис Анатолiйович); до складу 
Наглядової ради Товариства обрано з «28» квiтня 
2017 року строком до «30» квiтня 2018 року 
Фiльченка Олександра Миколайовича, Iлюхiна 
Сергiя Геннадiйовича, Андрiєнко Олену Сергiївну; 
з числа обраних членiв Наглядової ради 
Товариства, обрано головою Наглядової ради 
Товариства з «28» квiтня 2017 року строком до 
«30» квiтня 2018 року – Фiльченка Олександра 
Миколайовича; затверджено умови цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з 
членами та головою Наглядової ради Товариства 
та доручино Генеральному директору Товариства 
укласти, пiдписати цивiльно-правовi договори з 
головою та членами Наглядової ради; достроково 
припинено повноваження Ревiзора Товариства 
Ольмезова Анатолiя Миколайовича з «27» квiтня 
2017 року; обрано на посаду Ревiзора Товариства 
з «28» квiтня 2017 року строком на 3 (три) роки – 
Доканову Тетяну Тимофiївну; затверджено умови 
цивiльно-правового договору, що укладатиметься 
з Ревiзором та доручено Генеральному директору 
Товариства укласти, пiдписати цивiльно-правовий 
договiр з Ревiзором Товариства.

07.11.2017 – було прийнято наступнi рiшення:
змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного 
товариства на приватне акцiонерне товариство 
та змiнити найменування Товариства з 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 
«КОМСОМОЛЬСЬКА» на ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА 
ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 
«МИРНОГРАДСЬКА»; доручено Генеральному 
директору Товариства здiйснити дiї щодо 
вчинення заходiв, пов’язаних iз змiною типу та 
найменування Товариства, викласти Статут 
Товариства в новiй редакцiї, затвердити Статут 
Товариства у новiй редакцiї, доручено 
Генеральному директору Товариства пiдписати 
Статут Товариства у новiй редакцiї та 
зареєструвати нову редакцiю Статуту 
Товариства; викласти та затвердити положення 
про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий 
орган (Генерального директора), Ревiзiйну 
комiсiю (Ревiзора) та Корпоративного секретаря 
Товариства в новiй редакцiї; доручити пiдписати 
положення про Загальнi збори, Наглядову раду, 
Виконавчий орган (Генерального директора), 
Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) та Корпоративного 
секретаря Товариства Генеральному директору 
Товариства; внести змiни до договорiв 
(контрактiв) з членами Наглядової ради, 
Ревiзором та виконуючим обов’язки 
Генерального директора Товариства;
доручити пiдписання змiн до договорiв з членами 
Наглядової ради та Ревiзором Товариства 
Генеральному директору Товариства; доручити 
пiдписання змiн до контракту з Генеральним 
директором Товариства Головi Наглядової ради 
Товариства.

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 317395 265912
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

151604 158920

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 12650 8133
Сумарна дебіторська заборгованість 71889 53997
Грошові кошти та їх еквіваленти 6621 130
Власний капітал 50419 -3301
Статутний капітал 107908 107908
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-261749 -304636

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

0 11983

Поточні зобов'язання і 
забезпечення

266976 257230

Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.15067 -0.28959

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

0.15067 -0.28959

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

269770000 269770000

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 
“центральна ЗбаГаЧУвальна Фабрика “мирноГраДСька”
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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 «УКРНДIПРОДМАШ», 
14308836, Україна Шевченкiвський р-н 04112 м.Київ вул.Дегтярiвська, 48, 
044 483-82-21

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 регу-
лярну річну інформацію: http://14308836.smida.gov.ua/

4. найменування, код за єДрПоУ аудиторської фірми (П.і.б. ау-
дитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ЛIРА-1», 30043305

5. інформація про загальні збори: 
03/04/2017 проведено річні загальні збори. На чергових Загаль-

них зборах акцiонерiв Товариства розглянуто питання та прийнятi/
не прийнятi наступнi рiшення: 1.Обрання складу Лiчильної комiсiї, 
Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.Головою Загаль-
них Зборiв обрано Левченка Романа Павловича (представника 
акцiонера - Виходцева Г.А.), Секретарем Загальних Зборiв обрано 
Ковтуна Кирила Васильовича (представника акцiонера - ТОВ 
«ОДIССI»). Функцiї Лiчильної комiсiї надано представникам депо-
зитарної установи - ТОВ «РЕГIСТРСЕРВIС». Рiшення прийнято 
100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися на зборах. 2.Розгляд 
звiтiв Наглядової ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «УКРНДIПРОДМАШ» 
(надалi - Товариство) за 2016 рiк. Заслухано та прийнято до уваги 
звiти Наглядової ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
Рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 
на зборах. 3.Затвердження рiчного звiту i балансу Товариства за 
2016 рiк. Визнано Звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть То-
вариства у 2016 роцi задовiльним. Затверджено результати 
фiнансово-господарської дiяльностi, рiчний звiт та баланс Товари-
ства за 2016 рiк. Рiшення прийнято 98,18% голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися на зборах. 4.Порядок розподiлу прибутку (по-
криття збиткiв) Товариства, строки та порядок виплати дивiдендiв. 
Прийнято рiшення дивiденди акцiонерам не нараховувати та не 
виплачувати, збитки покрити за рахунок резервних фондiв Товари-
ства. Рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструва-
лися на зборах. 5.Переобрання складу Наглядової ради Товари-
ства на новий строк. Припинено повноваження попереднього 
складу Наглядової Ради Товариства. Обрано наступний склад На-
глядової ради на 1-рiчний строк: Маковецький Валерiй Семенович 
- Голова Наглядової Ради; Виходцев Геннадiй Анатолiйович - Член 
Наглядової Ради; Левченко Роман Павлович - Член Наглядової 
Ради (незалежний директор), Корпоративний Секретар Товари-
ства; Яшанов Дмитро Геннадiйович - Член Наглядової Ради; Сум-
ченко Зоя Борисiвна - Член Наглядової Ради (незалежний дирек-
тор), Секретар Наглядової Ради. Рiшення шляхом кумулятивного 
голосування прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєстрували-
ся на зборах. 6.Затвердження нової редакцiї статуту Товариства. 
Рiшення не прийнято за не достатнiстю голосiв.

16/06/2017 проведено позачергові загальні збори. На позачер-
гових Загальних зборах акцiонерiв Товариства розглянуто питання 
та прийнятi/не прийнятi наступнi рiшення: 1.Обрання складу 
Лiчильної комiсiї, Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 
«За» 73,4%, «Утримались» - 26,6% голосiв акцiонерiв, якi зареє-
струвалися на зборах. Головою Загальних Зборiв обрано Левчен-
ка Романа Павловича (представника акцiонера - Виходцева Г.А.), 
Секретарем Загальних Зборiв обрано Ковтуна Кирила Васильови-
ча (представника акцiонера - ТОВ «ОДIССI»). Функцiї Лiчильної 
комiсiї надано представникам депозитарної установи - ТОВ 
«РЕГIСТРСЕРВIС». Рiшення прийнято 73,4% голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися на зборах. 2.Надання згоди та повноважень 
на пiдписання додаткової угоди до договору iпотеки, що укладе-
ний з АТ «Райффайзен Банк Аваль». «За» 73,4%, «Проти» - 26,6% 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися на зборах. Прийнято 
рiшення поширити дiючу iпотеку комплексу будiвель 
адмiнiстративно-лабораторного корпусу, що розташований за 

адресою м. Київ, вул. Дегтярiвська № 48, що переданий в iпотеку 
АТ «Райффайзен Банк Аваль» вiдповiдно до Iпотечного договору, 
посвiдченого приватним нотарiусом Київського мiського 
нотарiального округу Данич О.Ф. за реєстровим номером 421, що 
укладений мiж Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» 
15.02.2010 року, в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ 
«Iнвестком» за Генеральним договором на здiйснення активних 
операцiй №010/14/127 вiд 31.07.2007 року, на новi змiненi 
зобов'язання ТОВ «Iнвестком» за вказаним Генеральним догово-
ром у зв'язку iз збiльшенням загального лiмiту кредитування до 
розмiру, еквiвалентного 450 000 000 (чотириста п`ятдесят 
мiльйонiв) гривень, шляхом укладення вiдповiдної додаткової уго-
ди до Iпотечного договору в редакцiї, запропонованiй АТ «Райф-
файзен Банк Аваль». Надано повноваження Головi Правлiння 
Iсаєву К.К. на укладання (пiдписання) з АТ «Райффайзен Банк 
Аваль» вiд iменi Товариства вiдповiдної додаткової угоди та iнших 
документiв, необхiдних для виконання прийнятого рiшення, 
самостiйно узгодивши всi умови цiєї додаткової угоди та iнших су-
проводжувальних документiв. 

18/12/2017 проведено позачергові загальні збори. На позачерго-
вих Загальних зборах акцiонерiв Товариства розглянуто питання та 
прийнятi/не прийнятi наступнi рiшення: 1.Обрання складу Лiчильної 
комiсiї, Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. «За» - 
73,48% , «Утримались» - 26,52% голосiв акцiонерiв, якi зареєструва-
лися на зборах. Головою Загальних Зборiв обрано Левченка Романа 
Павловича (представника акцiонера - Виходцева Г.А.), Секретарем 
Загальних Зборiв обрано Ковтуна Кирила Васильовича (представни-
ка акцiонера - ТОВ «ОДIССI»). Функцiї Лiчильної комiсiї надано пред-
ставникам депозитарної установи - ТОВ «РЕГIСТРСЕРВIС». 2. Про 
змiну типу Товариства з «Публiчне» на «Приватне». «За» - 73,17%, 
«Проти»- 26,83% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися на зборах. 
Рiшення не прийнято за не достатнiстю голосiв. 3.Затвердження но-
вої редакцiї статуту Товариства. «За» - 73,17%, «Проти»- 26,83% 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися на зборах. Рiшення не при-
йнято за не достатнiстю голосiв. 4.Затвердження ранiше укладеного 
значного правочину. «За» - 73,17%, «Проти»- 26,83% голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися на зборах. Прийнято рiшення затвер-
дити Договiр про внесення змiн до Iпотечного договору, що укладе-
ний мiж Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» (в забезпе-
чення виконання зобов'язань ТОВ «Iнвестком» (31901655) за 
Генеральним договором на здiйснення активних операцiй 
№010/14/127 вiд 31.07.2007 року з загальним лiмiтом кредитування, 
еквiвалентним 450 000 000 (чотириста п`ятдесят мiльйонiв) гривень 
зi строком виконання 30 вересня 2021 року) посвiдченого приватним 
нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Данич О.Ф. 
30.06.2017 року за реєстровим № 2188, вiдповiдно до якого було 
внесено змiни в Iпотечний договiр (викладено договiр в новiй 
редакцiї), укладений мiж Товариством та АТ «Райффайзен Банк 
Аваль», посвiдчений приватним нотарiусом Київського мiського 
нотарiального округу Данич О.Ф. 15.02.2010 року за реєстровим 
№ 421. 5.Надання згоди та повноважень на пiдписання додаткової 
угоди до договору iпотеки, що укладений з АТ «Райффайзен Банк 
Аваль». «За» - 73,17%, «Проти»- 26,83% голосiв акцiонерiв, якi за-
реєструвалися на зборах. Прийнято рiшення надати згоду на вне-
сення змiн до Iпотечного договору, укладеного Товариством iз АТ 
«Райффайзен Банк Аваль» (в забезпечення виконання зобов'язань 
ТОВ «Iнвестком» (31901655) за Генеральним договором на 
здiйснення активних операцiй №010/14/127 вiд 31.07.2007 року з за-
гальним лiмiтом кредитування, еквiвалентним 450 000 000 (чотири-
ста п`ятдесят мiльйонiв) гривень, зi строком виконання 30 вересня 
2021 року) за реєстровим номером 421, посвiдченого приватним 
нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Данич О.Ф. 
15.02.2010 року, яке буде здiйснено у разi затвердження в майбут-
ньому рiшення про змiни типу Товариства з «публiчного» на «при-
ватне», та про надання повноважень Головi Правлiння Iсаєву К.К. на 
укладання (пiдписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» вiд iменi То-
вариства вiдповiдного договору про внесення змiн/додаткової угоди 
та iнших документiв необхiдних для виконання прийнятих рiшень, 
самостiйно узгодивши всi iншi умови цих договору про внесення змiн/
додаткової угоди та документiв.

6. інформація про дивіденди: за результатами звітного та попе-
реднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПУблIЧне акцIонерне товариСтво 
«УкрнДIПроДмаШ»
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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 «АСВIО БАНК», 
09809192, Україна Чернігівська обл. 14000 м.Чернiгiв вул.Преображен-
ська, буд.2, (044)205-43-45

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: https://www.asviobank.ua/informacija-dlja-
oznajomlennja.html

4. найменування, код за єДрПоУ аудиторської фірми (П.і.б.  
аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МIЖНАРОДНИЙ ФIНАНСОВИЙ АУДИТ», 
37024556

5. інформація про загальні збори: 
21.04.2017 проведено річні загальні збори. Загальні збори було 

скликано за рішенням Спостережної ради Банку. Порядок денний за-
гальних зборiв акцiонерiв: 1. Обрання лiчильної комiсiї, затвердження її 
складу, прийняття рiшення про припинення повноважень лiчильної 
комiсiї.2. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведен-
ня загальних зборiв акцiонерiв.3. Обрання секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв.4. Розгляд звiту Правлiння ПАТ «АСВIО БАНК» про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi Банку в 2016 роцi. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Банку про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi. Визначення основних 
напрямкiв дiяльностi ПАТ «АСВIО БАНК» на 2017 рiк.5. Розгляд звiту 
Спостережної ради ПАТ «АСВIО БАНК» про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Банку в 2016 роцi. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Спостережної ради Банку про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi.6. Розгляд висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АСВIО БАНК» про результати перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi Банку в 2016 роцi. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї 
Банку про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi. 
7. Розгляд Аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) щодо 
формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi за 
2016 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.8. За-
твердження рiчного звiту та балансу ПАТ «АСВIО БАНК» за 2016 рiк. 
9. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку ПАТ «АСВIО БАНК» 
за пiдсумками роботи в 2016 роцi. Прийняття рiшення про виплату 
дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв ПАТ «АСВIО БАНК». 
10. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Голо-
ви та членiв Спостережної ради Товариства.11. Обрання членiв Спо-
стережної ради Товариства.12. Обрання Голови Спостережної ради 
Товариства з числа обраних членiв Спостережної ради.13. Затверджен-
ня умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв(контрактiв), 
що укладатимуться з обраними членами Спостережної ради Товари-
ства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами 
Спостережноїради.14. Прийняття рiшення про дострокове припинення 
повноважень Ревiзiйної комiсiї.15. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї То-
вариства. Скликання загальних зборiв акцiонерiв та пропозицiї до по-
рядку денного вiдбувалися за iнiцiативою Спостережної ради. Прийнятi 
рiшення з питань порядку денного:1.1. Для роз'яснення щодо порядку 
голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформ-
лення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а 
також для вирiшення iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням про-
ведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, обрати строком 
повноважень до моменту оголошення про закiнчення загальних зборiв 
акцiонерiв Лiчильну комiсiю з числа працiвникiв ПАТ «АСВIО БАНК». 
1.2. Обрати наступний склад Лiчильної комiсiї:- Голова Лiчильної 
комiсiї  - панi Сулима Наталiя Василiвна;- Член Лiчильної комiсiї - пан 
Ахметханов Сергiй Рафаiлович;- Секретар Лiчильної комiсiї - панi Кова-
ленко Олена Михайлiвна.1.3. Припинити повноваження Лiчильної 
комiсiї пiсля складання Протоколу пропiдсумки голосування по всiх пи-
таннях порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «АСВIО 
БАНК» та передачi Товариству для зберiгання опечатаних Лiчильною 
комiсiєю бюлетенiв для голосування.2.1. Затвердити наступний Регла-
мент проведення загальних зборiв акцiонерiв:- надати виступаючим по 

питанням Порядку денного - до 15 хвилин;- вiдвести на обговорення 
питань Порядку денного - до 15 хвилин;- на виступи, довiдки - до 10 
хвилин;- голосування на загальних зборах з питань порядку денного 
проводиться звикористанням бюлетенiв для голосування, форма i 
текст яких затвердженiу вiдповiдностi до законодавства рiшенням Спо-
стережної ради Товариства;- голосування проводиться з усiх питань 
порядку денного, винесених наголосування.3.1. Обрати секретарем за-
гальних зборiв акцiонерiв ПАТ «АСВIО БАНК» - панi Картель Марiю 
Богданiвну.4.1. Роботу Правлiння ПАТ «АСВIО БАНК» в 2016 роцi ви-
знати задовiльною татакою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi 
Товариства i положенням його установчих документiв.4.2. Звiт 
Правлiння ПАТ «АСВIО БАНК» про пiдсумки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк затвердити.4.3. Основнi напрями 
дiяльностi ПАТ «АСВIО БАНК» на 2017 рiк затвердити.5.1. Роботу Спо-
стережної ради ПАТ «АСВIО БАНК» в 2016 роцi визнати задовiльною 
татакою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i по-
ложенням його установчих документiв.5.2. Звiт Спостережної ради ПАТ 
«АСВIО БАНК» про результати фiнансово-господарської дiяльностi То-
вариства за 2016 рiк затвердити.6.1. Роботу Ревiзiйної комiсiї ПАТ 
«АСВIО БАНК» в 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає 
метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установ-
чих документiв.6.2. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АСВIО БАНК» 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «АСВIО БАНК» 
в 2016 роцi затвердити.7.1. За результатами розгляду Аудиторський ви-
сновок (звiт незалежного аудитора) щодо формулювання думки та на-
дання звiту щодо фiнансової звiтностi ПАТ «АСВIО БАНК» за2016 рiк 
прийняти до вiдома.7.2. Визначити, що необхiднiсть вживання заходiв 
за результатами розгляду Аудиторського висновку (звiт незалежного 
аудитора) щодо формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової 
звiтностi ПАТ «АСВIО БАНК» за 2016 рiк вiдсутня.7.3. Визнати послуги 
ТОВ АФ «Мiжнародний фiнансовий аудит» як якiснi i задовольняючi ви-
могам акцiонерiв банку.8.1. Рiчний звiт та баланс ПАТ «АСВIО БАНК» 
за 2016 рiк затвердити.9.1. Затвердити прибуток у розмiрi 10 010 287, 
23 грн. (Десять мiльйонiв десять тисяч двiстi вiсiмдесят сiм гривень  
23 копiйки), отриманий ПАТ «АСВIО БАНК» за 2016 рiк.9.2. Затвердити 
наступний порядок розподiлу прибутку, отриманого ПАТ «АСВIОБАНК» 
у 2016 роцi:- на поповнення резервного капiталу ПАТ «АСВIО БАНК» 
направити 500 514,36 грн.(П'ятсот тисяч п'ятсот чотирнадцять гривень 
36 копiйок), що складає 5% вiд суми чистого прибутку.- залишок при-
бутку в сумi 9 509 772,87 грн. (Дев'ять мiльйонiв п'ятсот дев'ять тисяч 
сiмсот сiмдесят двi гривнi 87 копiйок) залишити нерозподiленим 
прибутком.9.3. Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за 
пiдсумками дiяльностi Товариства в 2016 роцi не проводити. Дивiденди 
за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк не на-
раховувати та не сплачувати.10.1. Достроково припинити повноважен-
ня дiючих (на момент проведення Загальних зборiв акцiонерiв 
21.04.2017 року) Голови та членiв Спостережної радиТовариства. 
10.2. Вважати повноваження дiючих (на момент проведення Загальних 
зборiв акцiонерiв 21.04.2017 року) Голови та членiв Спостережної ради 
Товариства такими, що втрачають чиннiсть з моменту прийняття дано-
го рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства, а саме з 
21.04.2017 року.11.1. Обрати Спостережну раду ПАТ «АСВIОБАНК» у 
складi 5 (п’яти) фiзичних осiб:№ П.I.Б1. Ярошенко Роман Валерiйович 
2. Супруненко Вячеслав Iванович3. Заєць Андрiй Григорович4. Зма-
женко Марина Сергiївна5. Соловйова Iнеса Володимирiвна12.1. Обра-
ти Головою Спостережної ради ПАТ <АСВIО БАНК> пана Ярошенка 
РоманаВалерiйовича.13.1. Затвердити умови та кошторис цивiльно-
правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укладати-
муться з Головою та членами Спостережної ради Банку.13.2. Делегува-
ти право пiдпису цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної 
ради Товариства Головi Правлiння Банку.14.1. Достроково припинити 
повноваження дiючих (на момент проведення Загальнихз борiв 
акцiонерiв 21.04.2017 року) Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.14.2. Вважати повноваження дiючих (на момент проведен-
ня Загальних зборiв акцiонерiв 21.04.2017 року) Голови та членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства такими, що втрачають чиннiсть з моменту 
прийняття даного рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства, 
а саме з 21.04.2017 року.15.1. Обрати Ревiзiйну комiсiю ПАТ 
«АСВIОБАНК» у складi 3 (трьох) фiзичних осiб: №П.I.Б1.Бережна Гали-
на Павлiвна2.Терентьєва Тетяна Павлiвна3.Артюх Iнна Анатолiївна

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

ПУблIЧне акцIонерне товариСтво 
«аСвIо банк»
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річна інформація емітента цінних паперів
I. основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Київцукор П", 00388659Київська, 
Бiлоцеркiвський район, 09112, м. Бiла 
Церква, вул. Привокзальна, 10 
04563-5-26-94,

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

24.04.2018

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

sugar2015.bim.org.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 
КОНСАЛТИНГ ГРУП", 35316245

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

Порядок денний: 1. Обрання лiчiльної комiсiї зборiв.  
2. Розгляд звiтiв Директора, Ревiзiйної комiсiї, Наглядової 
Ради Товаристава за 2014-2016 роки, прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду. 3. Затвердження рiчних результатiв 
дiяльностi за 2014-2016 роки, подiл прибуткiв та покриття 
збиткiв Товариста. 4. Затвердження рiчних звiтiв Товариства 
за 2014-2016 роки. 5. Затвердження основних напрямкiв 
Товариства на 2017 рiк. 6. Погодження значних правочинiв 
Товариства. 7. Внесення змiн та доповнень до Статуту 
Товариства. 8. Прийняття рiшення про припинення 
повноважень членiв Наглядової Ради Товариства.  
9. Обрання членiв Наглядової Ради Товариства, 
затвердження умов (контрактiв), що укладатимуться з ними, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з 
членами Наглядової Ради Товариства. 10. Переобрання 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 11. Переобрання Директора 
Товариства. Прийнято наступнi рiшення з питань порядку 
денного: 1. Для роботи на Загальних зборах акцiонерiв 
обрати лiчiльну комiсiю у складi 3-х осiб та затвердити їх у 
складi: Голова лiчiльної комiсiї - Кулик Максим Вiкторович; 
член комiсiї - Волкова Людмила Федорiвна; член комiсiї - 
Скрябiна Марiя Миколiївна. 2. Прийняти звiти Директора, 
Ревiзiйної комiсiї, Наглядової Ради Товаристава за 2014-2016 
роки. 3. Затвердити результат дiяльностi Товариства за 2014 
рiк у виглядi збиткiв 110 тис. грн. Затвердити результат 
дiяльностi Товариства за 2015 рiк у виглядi збиткiв 38 
тис. грн. Затвердити результат дiяльностi Товариства за 2016 
рiк у виглядi збиткiв 30 тис. грн. Покриття збиткiв Товариства 
за 2014-2016 роки здiйснити за рахунок коштiв резервного 
фонду та доходiв майбутнiх перiодiв. 4. Затвердити рiчний 
звiт Товариства за 2014 рiк. Затвердити рiчний звiт 
Товариства за 2015 рiк. Затвердити рiчний звiт Товариства за 
2016 рiк. 5. Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2017 
рiк: доведення господарської дiяльностi Товариства до 
беззбиткового та прибуткового рiвня шляхом пiдвищення 
ефективностi операцiй з нерухомiстю, продажем 
нерентабельних активiв, розширення асортименту послуг 
оренадям, впровадження надання послуг зберiгання, 
транспортно-експедиторських та послуг харчування. 
6. Погодити вченення узгоджених Наглядовою Радою 
значних правочинiв Товариства щодо вiдчудження майна 
Товариства, загальна сукупнi вартiсть якої не перевищує 
розмiру валюти балансу Товариства. 7. Внести змiни до 
статуту Товариства, затвердивши його в новй редакцiї. 
8. Припинити з 17 лютого 2017 року повноваження 
Наглядової Ради Товариства в скаладi трьох осiб: Каплана 
Володимира Iвановича, Лебеня Анатолiя Леонiдовича, 
Кулика Максима Вiкторовича. 9. 1.Обрати з 17 лютого 2017 
року Наглядову Раду Товариства у складi 5 осiб. 2.
Затвердити умови договорiв з членами Наглядової Ради - 
акцiонерами (представниками акцiонерiв - юридичних осiб) 
та умови договорiв з членами Наглядової Ради - 
незалежними директорами. 

3.Встановити з моменту пiдписання договорiв з членами 
Наглядової Ради їх винагороду в розмiрi мiнiмальної 
заробiтної плати. 4.Уповноважити Директора Товариства на 
пiдписання договорiв з членами Наглядової Ради. 
Зобов'язати Директора Товариства забезпечити пiдписання 
договорiв з членами Наглядової Ради до 01 березня 2017 
року. 5. Обрати до Наглядової ради Товариства наступних 
кандидатiв: Волошко Дмитро Iванович (незалежний дирек-
тор), акцiями Товариства не володiє, не є представником 
акцiонерiв. Каплан Володимир Iванович (незалежний 
директор), акцiями Товариства не володiє, не є представни-
ком акцiонерiв. Кулик Максим Вiкторович (незалежний 
директор), акцiями Товариства не володiє, не є представни-
ком акцiонерiв. Лебiдь Анатолiй Леонiдович (представник 
акцiонера ТОВ "ВЕКА", що володiє 4574425 акцiй Товари-
ства), особисто акцiями Товариства не володiє, не є 
представником iнших акцiонерiв. Пiнчук Андрiй Iванович 
(незалежний директор), акцiями Товариства не володiє, не є 
представником акцiонерiв. 10. 1.Припинити з 17 лютого 2017 
року повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства в складi 
двох осiб: Буртової Надiї Вiкторiвни, Савчука Василя 
Iвановича. Обрати строком на три роки Ревiзiйну комiсiю у 
складi двох осiб. 2.Обрати Ревiзiйну комiсiю у складi 
наступних кандидатiв: Буртова Надiя Вiкторiвна, Савчук 
Василь Iванович. 10. 1.Припинити з 17 лютого 2017 року 
повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства в складi двох 
осiб: Буртової Надiї Вiкторiвни, Савчука Василя Iвановича. 
Обрати строком на три роки Ревiзiйну комiсiю у складi двох 
осiб. 2.Обрати Ревiзiйну комiсiю у складi наступних 
кандидатiв: Буртова Надiя Вiкторiвна, Савчук Василь 
Iванович. 11. 1.Доручити Наглядовiй радi Товариства 
обрання Директора Товариства. 2.Доручити Наглядовiй Радi 
Товариства затвердження умов оплати працi Директора 
Товариства та договору (контракту) з ним. 3.Головi Наглядо-
вої ради Товариства забезпечити пiдписання договору 
(контракту) з Директором Товариства. Загальнi збори 
скликали за рiшенням Наглядової ради вiд 26.12.2016р. Вiд 
акцiонерiв не надходили пропозицiї щодо змiн та доповнень 
до питань порядку денного.

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 1627 1681
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1570 1642
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6 9
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 41 9
Власний капітал 1445 1552
Статутний капітал 1658 1658
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1996 -1889
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 182 129
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.01613 -0.00452

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 6632863 6632863
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

ПУблIЧне акцIонерне товариСтво 
“київцУкор П”
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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 "наУково-
виробниЧе акцIонерне 
товариСтво 
"внДIкомПреСормаШ"

2. Код за ЄДРПОУ 00220434
3. Місцезнаходження 40020, мiсто Суми, проспект 

Курський, будинок 6
4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 674-165 (0542) 674-179
5. Електронна поштова адреса a.kisil@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://old.vnii.com.ua/

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

II. текст повідомлення
25.04.2018 року рiчними загальними зборами акцiнерiв Приватного 

акцiонерного товариства «Науково-виробниче акцiонерне товариство 
«ВНДIкомпресормаш» (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Кур-
ський, буд. 6, код ЄДРПОУ 00220434) (надалi Товариство) попередньо на-
дано згоду на вчинення Товариством в перiод з дати проведення даних 
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства по дату проведення наступ-
них рiчних Загальних 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 перевищувати 5 000 000 тис. грн., предметом (характе-
ром) яких є: одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових 
зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших 
банкiвських продуктiв/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укр-
соцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому iншому банку; залишення, передача 
майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання 
iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору по-
руки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб та/
або внесення змiн до вже укладених 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 ста-
вок, 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 кон-
курсних процедурах пов'язаних з реалiзацiєю товарiв та/або робiт та/або 
послуг на адресу третiх осiб, в тому числi, але не обмежуючись, що про-
водяться третiми особами в рамках здiйснення закупiвель за власнi кошти, 
закупiвель за державнi кошти, а також в рамках Закону України «Про 
здiйснення державних закупiвель», а також оформлення (пiдписання) будь-
яких документiв, пов’язаних iз указаною 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 не-
рухомого 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 240 101 тис. грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 2 082,46%. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства становить 3 248 655 штук, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах стано-
вить 3 248 651 штука, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення становить 3 248 651 штука (100% вiд загальної кiлькостi 
голосуючих 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 Товариства).

25.04.2018 рiчними загальними зборами акцiнерiв Приватного 
акцiонерного Товариства «Науково-виробниче акцiонерне товариство 
«ВНДIкомпресормаш» (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Кур-
ський, буд. 6, код ЄДРПОУ 00220434) (надалi Товариство) попередньо на-
дано згоду на вчинення (укладення) Товариством iз Публiчним акцiонерним 
товариством «Укрсоцбанк» (мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпа-
ка, буд.29, код ЄДРПОУ 00039019) додаткового договору до договору про 
вiдкриття кредитної лiнiї № 022-CRD/17-USB вiд 05.02.2018 року вiдповiдно 
до якого: лiмiт кредитної лiнiї – не бiльше 48 900 тис. грн.; строк дiї кредит-

ної лiнiї – до 07.02.2021 (включно); сплата процентiв за користування кре-
дитною лiнiєю – не бiльше 28% рiчних (надалi разом – Параметри 
фiнансування). Також, указаним рiшенням рiчних загальни зборiв акцiонерiв 
Товариства, попередньо надано згоду на вчинення (укладання) Товари-
ством iз указаним вище банком, додаткових договорiв про внесення змiн та 
доповнень до договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 022-CRD/17-USB 
вiд 05.02.2018, що будуть укладатися в майбутньому, зокрема, але не ви-
ключно, будь-якi змiни, внаслiдок яких збiльшується або зменшується 
строк користування кредитом/частиною кредиту/траншем кредиту, та/або 
розмiр кредиту/частини кредиту/траншу кредиту, та/або розмiр процентiв 
за користування кредитом/частиною кредиту/траншем кредиту, та/або 
розмiр комiсiй, комiсiйних винагород, та/або розмiр неустойки (пенi, 
штрафiв), та/або розмiр будь-яких iнших платежiв, якi Товариство згiдно з 
договором повинно сплачувати Банку, змiнювати решту умов договору про 
вiдкриття кредитної лiнiї № 022-CRD/17-USB вiд 05.02.2018 на власний 
розсуд. Гранична сукупна вартiсть правочинiв становить 48 900 тис. грн., 
вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
становить 240 101 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупної вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 20,37%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 
Товариства становить 3 248 655 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах становить 3 248 651 штука, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення ста-
новить 3 248 651 штука (100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй То-
вариства, якi зареєстрованi для участi у загальних зборах), кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення 0 штук (0% вiд 
загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства).

25.04.2018 рiчними загальними зборами акцiнерiв Приватного акцiонерного 
Товариства «Науково-виробниче акцiонерне товариство «ВНДIкомпресормаш» 
(мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код ЄДРПОУ 
00220434) (надалi Товариство) попередньо надано згоду на надання Товари-
ством поруки Публiчному акцiонерному товариству «Укрсоцбанк» 
(мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд.29, код за ЄДРПОУ 
00039019) в забезпечення виконання наступних зобов’язань:

1) зобов’язання Приватного акцiонерного товариства «Полтавський 
турбомеханiчний завод» (мiсцезнаходження: 36014, м. Полтава, 
вул. Зiнькiвська, буд. 6, код ЄДРПОУ 00110792) за договором про вiдкриття 
кредитної лiнiї №023-CRD/17-USB вiд 05.02.2018 iз змiнами та доповне-
ннями, якi можуть бути внесенi у майбутньому, вiдповiдно до якого: лiмiт 
кредитної лiнiї – не бiльше 48 900 000,00 (сорок вiсiм мiльйонiв дев’ятсот 
тисяч) гривень 00 копiйок; строк дiї кредитної лiнiї – до 07.02.2021 (включ-
но); сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю – не бiльше 28% 
рiчних (надалi разом – Параметри фiнансування).

2) зобов’язання Спiльного українсько-бiлоруського пiдприємства «Укртехно-
синтез» (у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю) (мiсцезнаходження: 
40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код ЄДРПОУ 21127532) за договором 
про вiдкриття кредитної лiнiї №019-CRD/17-USB вiд 05.02.2018 iз змiнами та 
доповненнями, якi можуть бути внесенi у майбутньому, вiдповiдно до якого: 
лiмiт кредитної лiнiї – не бiльше 44 622 587,68 (сорок чотири мiльйони шiстсот 
двадцять двi тисячi п’ятсот вiсiмдесят сiм) гривень 68 копiйок; строк дiї кредитної 
лiнiї – до 30.09.2020 (включно); сплата процентiв за користування кредитною 
лiнiєю – не бiльше 28% рiчних (надалi разом – Параметри фiнансування). Та-
кож, указаним рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, надано 
згоду на будь-якi майбутнi змiни договору про вiдкриття кредитної лiнiї №023-
CRD/17-USB вiд 05.02.2018 та договору про вiдкриття кредитної лiнiї №019-
CRD/17-USB вiд 05.02.2018 року (надалi разом – основнi договори), в тому числi 
такi, внаслiдок яких вiдбудеться збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства 
як поручителя та погоджено, що такi змiни не є пiдставою для припинення по-
руки наданої Товариством i встановлена порука залишиться чинною протягом 
строку дiї договорiв поруки.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв становить 93 522,59 тис. грн., 
вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
становить 240 101 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупної вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 38,95%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 
Товариства становить 3 248 655 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах становить 3 248 651 штука, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення ста-
новить 3 248 651 штука (100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй То-
вариства, якi зареєстрованi для участi у загальних зборах), кiлькiсть голо-
суючих 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 Сорока Валерiй Iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)
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1.Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство 
«ТОДЕФ», 14328187, 02222, м. Київ, 
пр. Володимира Маяковського, 43/2, 
(044) 546-98-91

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

26. 04. 2018

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

todef.kiev.ua

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

Приватне підприємство «АУДИТОР-
СЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ», 
30687076

5.Інформація про загальні збори
 1. Вид зборів – річні Загальні збори акціонерів. Дата проведення 
22 березня 2017 року. Кворум зборів – 97,65%.
Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
голосування.
4. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту директора Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради за 2016 рік.
7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 
2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
10. Про виплату дивідендів акціонерам за результатами роботи в 
2016 році.
11. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. 
12. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з 
Публічного акціонерного товариства "ТОДЕФ" на Приватне акціонер-
не товариство "ТОДЕФ".
13. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом 
викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої 
на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення 
особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної 
реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
14. Про надання повноважень голові зборів та секретарю на 
підписання протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ "ТОДЕФ".
15. Внесення змін до Положень Товариства та затвердження 
Положень.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів 
Наглядової Ради Товариства. 
17. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
18. 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.
19. Прийняття рішення про припинення повноважень членів 
Ревізійної комісії Товариства.
20. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами 
Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових 
договорів з членами Ревізійної комісії.
22. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
2. Вид зборів – позачергові Загальні збори акціонерів. Дата прове-
дення – 12 вересня 2017 року. Кворум зборів – 65,5%.
Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів 
акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів 
акціонерів.

3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
голосування.
4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів 
акціонерів.
5. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом 
викладення його в новій редакції. 
6. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту 
Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої 
здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту 
Товариства в новій редакції.
7. Про надання повноважень Голові позачергових Загальних зборів 
та секретарю позачергових Загальних Зборів на підписання 
протоколу позачергових Загальних Зборів.
6. Інформація про дивіденди

За результа-
тами звітнього 

періоду

У звітному періоді

за 
про-

стими 
акція-

ми

за 
приві-
лейо-

ваними 
акція-

ми

за 
простими 
акціями

за 
приві-

лейова-
ними 

акціями

Сума нарахова-
них дивідендів, 
грн. 

0 0 2984971,45 0

Нараховані 
дивіденди на 
одну акцію, грн. 

0 0 1,366326638 0

Сума виплаче-
них/перерахова-
них дивідендів, 
грн.

0 0 2755115,05 0

Дата складання 
переліку осіб, 
які мають право 
на отримання 
дивідендів

25. 04. 2017

Дата (дати) 
перерахування 
дивідендів 
через депози-
тарну систему із 
зазначенням 
сум (грн.) 
перерахованих 
дивідендів на 
відповідну дату
Дата (дати) 
перерахування/ 
відправлення 
дивідендів 
безпосередньо 
акціонерам 
із зазначенням 
сум (грн.) 
перерахованих/
відправлених 
дивідендів на 
відповідну дату

30.05.2017/2755115,05грн.

Опис 
22 березня 2017 року Наглядовою ратою Товариства прийнято 
рішення про встановлення дати переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата прийняття 
рішення Загальними зборами ПАТ «ТОДЕФ» - 22 березня 2017 року. 
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів – 25 квітня 2017 року. Розмір дивідендів, що підлягають 
виплаті відповідно до рішення Загальних зборів складає – 
2 984 771 грн. 45 коп. (Два мільйони дев’ятсот вісімдесят чотири 
тисячі сімсот сімдесят одна грн. 45 коп.). Строк виплати дивідендів – 
з 26 квітня 2017 року по 22 вересня 2017 року. Спосіб виплати 
дивідендів – безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивіден-
дів – виплата всієї суми дивідендів у повному обсязі.

Приватне акціонерне товариСтво «тоДеФ»
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ «ГАЗТРАНЗИТ» З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 254
2. ПРАТ «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
65

3. ПРАТ SU GROUP 557
4. ПРАТ SU GROUP 558
5. ПАТ А-БАНК (АКЦЕНТ–БАНК) 47
6. ПАТ А-БАНК (АКЦЕНТ–БАНК) 56
7. ТОВ АБСОЛЮТ ОФІС 215
8. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 

КОНСТРУКЦІЙ
661

9. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 536
10. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «ГОРЛИЦЯ» 507
11. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ 

УКРАЇНИ»
549

12. ПРАТ АВІАКОНТРОЛЬ 434
13. ПРАТ АВІАС ПЛЮС 396
14. ПАТ АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДНІПРОАВІА» 536
15. ПАТ АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ «МЕРИДІАН»
49

16. ПРАТ АВІКОС 183
17. ПАРТ АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК 331
18. ПРАТ АВТОБАЗА «ВОДНИК» 260
19. ПРАТ АВТОБАЗА 1 163
20. ПАТ АВТОБАЗА №4 211
21. ПАТ АВТОБАЗА №4 476
22. ПАТ АВТОБАЗА №4 597
23. ПРАТ АВТОБАЗА №6 60
24. ПРАТ АВТОБУДТЕХНІКА 216
25. ПРАТ АВТОКАПІТАЛ 320
26. ПРАТ АВТОКАПІТАЛ 469
27. ПРАТ АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА «ВІПОС» 67
28. ПАТ АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ 320
29. АТЗТ АВТОПОБУТСЕРВІС 658
30. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЗАХІДВОДБУД»
217

31. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12354 719
32. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12354 720
33. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНИК 214
34. ПРАТ АГРАРНИЙ ДІМ 718
35. ПРАТ АГРАРНИЙ ДІМ 719
36. ПАТ АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» 18
37. ПРАТ АГРОКОМПЛЕКС ХМІЛЬНИКПРОДУКТ 163
38. ПРАТ АГРОПРОМБУД 2012 514
39. ПАРТ АГРОПРОМБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 331
40. ПАТ АГРОПРОСПЕРІС БАНК 337
41. ПРАТ АГРОРЕСУРС  

624
42. ПРАТ АГРО-СПЕКТР 654
43. ПРАТ АГРОСПЕЦСМОНТАЖ 340
44. ПРАТ АГРОТОН 183
45. ПРАТ АГРОФІРМА «ВЕРБІВСЬКЕ» 659
46. ПРАТ АГРОФІРМА «ВЕРБІВСЬКЕ» 684
47. ПРАТ АГРОФІРМА «ВЕРБІВСЬКЕ» 703
48. ПАРТ АГРОФІРМА «МІГ» 339
49. ПАТ АГРОХІМ 207
50. ПАРТ АДОРІЯ 339
51. ПАР АДС БЕТОН 477
52. ПРАТ АЗАЛІЯ 655
53. ПАТ АЗОВ-2000 667
54. ПАТ АЗОТ 566
55. ПРАТ АЙ ДІ ЕМ 215
56. ПАТ АЙБОКС БАНК 539
57. ПРАТ АЙРЕС 183
58. ПРАТ АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 204
59. ПРАТ АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 210
60. ПРАТ АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 338
61. ПРАТ АКА 184
62. ОК АКАДЕМІЯ 680
63. ПАТ АКБ «АРКАДА» 88

64. ПАТ АКБ «АРКАДА» 93
65. ПРАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 101
66. ПАТ АКБ «КОНКОРД» 106
67. ПАТ АКБ БАНК (АВТОКРАЗБАНК) 499
68. ПРАТ АКВААЛЬЯНС ВІСТА 339
69. ПАТ КБ АКТИВ-БАНК 537
70. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА» 64
71. ПАТ АЛЬТБАНК 161
72. ПРАТ АЛЬТЕРА ФІНАНС 169
73. ПАТ АЛЬФА БАНК 312
74. ПАТ АЛЬФА БАНК 586
75. ПРАТ АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ 332
76. ПРАТ АЛЬФАСИСТЕМБУД 54
77. ПРАТ АЛЬФАСИСТЕМБУД 58
78. ПРАТ АЛЬФАСИСТЕМБУД 62
79. ПРАТ АМЕТИСТ ІВА 331
80. ПРАТ АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ 719
81. ПРАТ АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ 719
82. ПРАТ АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ» 203
83. ПРАТ АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ 482
84. ПРАТ АРИОН-С 339
85. ПРАТ АРКСІ 86
86. ТОВ АРС-ДІМ 473
87. ПАТ АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ 374
88. ПРАТ АРТВАЙНЕРІ 154
89. ПРАТ АРТВАЙНЕРІ 164
90. ПРАТ АРТВАЙНЕРІ 348
91. АТ АРТЕМ-БАНК 533
92. ПАТ АРТЕМІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 85
93. ПАТ АСВІО БАНК 602
94. ПРАТ АСГАРД ХОЛДИНГ 513
95. ПРАТ АСК «ДНІСТЕР» 179
96. ПРАТ АСК «ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ» 335
97. ПРАТ АСК «ІНГО УКРАЇНА» 335
98. ПРАТ АСКОЛЬД 630
99. ПРАТ АСТРА ЛЮКС 663
100. ПРАТ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» 695
101. ПРАТ АТАМАР 184
102. ПРАТ АТОМПРОМКОМПЛЕКС 332
103. ПРАТ АТП 11210 649
104. ПРАТ АТП 16361 427
105. ПРАТ АТП 2550 20
106. ПРАТ АТП АВТОБУДМОНТАЖ 715
107. ПРАТ АТП АВТОБУДМОНТАЖ 718
108. ПРАТ АТП-0801 669
109. ПАТ БАЗИС 552
110. ПРАТ БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
661

111. ПРАТ БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

684

112. ПРАТ БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

703

113. ПРАТ БАЛТСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 1

668

114. ПАТ БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» 63
115. ПАТ БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 148
116. АТ БАНК АВАНГАРД 137
117. ПАТ БАНК ВОСТОК 391
118. ПАТ БАНК ФОРВАРД 557
119. ПАТ БАРАНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 661
120. ВАТ БАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

10513
159

121. ПРАТ БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 699
122. ПРАТ БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 702
123. ПРАТ БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
692

124. ПРАТ БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ 80
125. ТОВ БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД 307
126. ПРАТ БЕАРС 500
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
127. ПРАТ БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА 169
128. ПРАТ БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА 290
129. ПРАТ БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА 

ПОЛІКЛІНІКА
653

130. ПРАТ БЕРДЯНСЬКБУД 726
131. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-

ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАНННЯ
670

132. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-
ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАНННЯ

676

133. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ 726
134. ПРАТ БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО 379
135. ПРАТ БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ 

СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ
16

136. ПРАТ БЕХІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР 213
137. ПАРТ БЗБН 224
138. ПРАТ БІАС 686
139. ПРАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «КИЇВ» 669
140. ПРАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПІДЗАМЧЕ» 643
141. ПАРТ БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 333
142. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК 171
143. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ 

ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 
65

144. ПРАТ БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА 393
145. ПРАТ БЛАСТКО 434
146. ПРАТ БМУ №27 559
147. ПРАТ БОБРИНЕЦЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 331
148. ПАРТ БОБРОВИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО №17449
179

149. ПАТ БОГДАН МОТОРС 477
150. ПРАТ БОЛГРАД СОЛАР 207
151. ПРАТ БОЛГРАДСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД 70
152. ПРАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ 

ТОВАРІВ
675

153. ПРАТ БОРОДЯНСЬКЕ АТП 13237 162
154. ПРАТ БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС 675
155. ПРАТ БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ 219
156. ПАТ БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 125
157. ПАТ БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 202
158. ПАТ БТА БАНК 279
159. ПАРТ БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ» 344
160. ПАРТ БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ» 348
161. ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВЕ МІСТО» 90
162. ПАТ БУДІВЕЛЬНИК 312
163. ПАРТ БУДІВЕЛЬНИК 656
164. ПРАТ БУДІВЕЛЬНИК-84 468
165. ПРАТ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 533
166. ПРАТ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 555
167. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 3 564
168. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №12 

«ОДЕСБУД»
677

169. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №33 31
170. ПРАТ БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-2 60
171. ПРАТ БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-5 61
172. ПРАТ БУДМАТЕРІАЛИ 508
173. ПРАТ БУДПОСЛУГИ 628
174. ПРАТ БУДПРОЕКТТРЕЙДІНГ 387
175. ПРАТ БУДПРОЕКТТРЕЙДІНГ 422
176. ПРАТ БУДСЕРВІС 142
177. ПАРТ БУДСЕРВІС 652
178. ПАТ БУРЛЮК 647
179. ПРАТ ВАДЕС 183
180. ПРАТ ВАДЕС КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ 183
181. ПРАТ ВАЛКІВСЬКЕ АТП-16341 435
182. ПРАТ ВАСИЛІВКАТЕПЛОМЕРЕЖА 21
183. ПРАТ ВАСИЛІВКАТЕПЛОМЕРЕЖА 690
184. ПРАТ ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ 77
185. ПАТ ВГП 98
186. ПАТ ВГП 152
187. ПАТ ВГП 313

188. ПАТ ВГП 592
189. ВДПІФ «УНІВЕР.УА/ВОЛОДИМИР 

ВЕЛИКИЙ:ФОНД ЗБАЛАНСОВАНИЙ» 
ТОВ «КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»

525

190. ПРАТ ВЕГА ПЛЮС 686
191. ПАТ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ СИРОРОБНИЙ ЗАВОД 440
192. ТОВ ВЕОН ПЛЮС 527
193. ПАТ ВЕПР 589
194. ПРАТ ВЕРХНЬОВОДЯНЕ 697
195. ЗАТ ВЕРХНЬО-ХОРТИЦЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД
252

196. ПАТ ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО 
ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА 

470

197. ПАТ ВЕСКО 74
198. ПРАТ ВЕСНА-1 686
199. ПРАТ ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД 185
200. ПРАТ ВЗУТТЯ 379
201. ПРАТ ВИГОДСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 202
202. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ВIЛЬНА УКРАЇНА» 

КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»

332

203. ТОВ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МОЛІС» 726
204. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ВОСХОД» 143
205. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-ДРУК 332
206. ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ 

«ЕТАЛОН»
179

207. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «ВЕСНА-М» 691
208. ЗАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА 

«УКРТОРГСЕРВІС»
61

209. ПРАТ ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП 89
210. ПАТ ВІДРАДНЕНСЬКЕ 713
211. ТОВ ВІЕЙБІ ЛІЗИНГ 255
212. ПАТ ВІЕС БАНК 230
213. ПРАТ ВІКТОРІЯ 170
214. ПРАТ ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС 678
215. ПРАТ ВІЛЬХОВАТКА 387
216. ПРАТ ВІЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
81

217. ТОВ ВІНД ПАУЕР 340
218. ПРАТ ВІННИЦЯАГРОТРАНСЕРВІС 166
219. ПРАТ ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС 204
220. ПРАТ ВІННИЦЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА «ПРОМСІЛЬГОСПІЗОЛЯЦІЯ»
33

221. ПАРТ ВІННИЦЬКЕ ВИРОБНИЧО-РЕМОНТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

332

222. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«РЕМТЕХСІЛЬМАШ»

630

223. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«РЕМТЕХСІЛЬМАШ»

689

224. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 664
225. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 665
226. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» 706
227. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 554
228. ПАТ ВІНТЕР 640
229. ПРАТ ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ 677
230. ПРАТ ВЛАСНИЙ СЕРВІС 200
231. ПРАТ ВОДАН 710
232. ПРАТ ВОЛИНЬ-АВТО 158
233. ПРАТ ВОЛИНЬ-АВТО 311
234. ПРАТ ВОЛИНЬВТОРМЕТ 228
235. ПРАТ ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО 188
236. ПАТ ВОЛНА 650
237. ПРАТ ВОЛОДАРКА 309
238. ПАТ ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 153
239. ПАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ 

ЗАВОД
266

240. ВАТ ВОСТОК 712
241. ПРАТ ВОТУМ 179
242. ПРАТ ВСК ІНШУРАНС ГРУП 168
243. ПРАТ ВСК ІНШУРАНС ГРУП 469
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
244. ВСПІФ «УНІВЕР.УА/МИХАЙЛО 

ГРУШЕВСЬКИЙ:ФОНД ДЕРЖАВНИХ ПАПЕРІВ» 
ТОВ «КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»

525

245. ВСПІФ «УНІВЕР.УА/ТАРАС ШЕВЧЕНКО:ФОНД 
ЗАОЩАДЖЕНЬ» ТОВ «КУА «УНІВЕР 
МЕНЕДЖМЕНТ»

523

246. ВСПІФ «УНІВЕР.УА/ЯРОСЛАВ МУДРИЙ:ФОНД 
АКЦІЙ» ТОВ «КУА»УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»

524

247. ПАТ ВТБ БАНК 192
248. ПАТ ВТБ БАНК 252
249. ПАТ ВТБ БАНК 253
250. ПАТ ВТОРИННІ РЕСУРСИ 352
251. ПРАТ ВТПХВ «ЯРОСЛАВНА» 227
252. ПРАТ ВФ УКРАЇНА 218
253. ПАТ ГАДЯЧГАЗ 61
254. ПРАТ ГАЗІНВЕСТ 183
255. ПАТ ГАЙВОРОНСЬКЕ АТП-13538 476
256. ПАРТ ГАЛИЧИНА 202
257. ПАТ ГАЛИЧФАРМ 312
258. ПАТ ГАЛИЧФАРМ 455
259. ПРАТ ГАЛІМПЕКС-КЛАВДІЇВСЬКА ФАБРИКА 

ЯЛИНКОВИХ ПРИКРАС
17

260. ПРАТ ГАЛНАФТОХІМ 179
261. ПРАТ ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ 556
262. ПРАТ ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА/ГРУПА 

НАДРА
61

263. ПРАТ ГЕРКУЛЕС 624
264. ПАТ ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК 282
265. ПРАТ ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ. 144
266. ПРАТ ГІРНИК 200
267. ПРАТ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС 712
268. ПРАТ ГЛУХОВЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КАОЛІНОВИЙ КОМБІНАТ
639

269. ПРАТ ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ 625
270. ПРАТ ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 

ЗАВОДІВ ТРАКТОРНОГО, АВТОМОБІЛЬНОГО ТА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

700

271. ПРАТ ГОРЛІВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ 80
272. ПАТ ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД 466
273. ВАТ ГОРОДЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«АГРОХІМ»
183

274. ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 228
275. ПРАТ ГОРОДОЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 478
276. ПАТ ГОСПРОЗАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ
439

277. ПАТ ГОСПРОЗАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ

441

278. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ» 220
279. ПРАТ ГОТЕЛЬ «САЛЮТ» 18
280. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ХАРКІВ» 414
281. ПАТ ГОТЕЛЬ МИР 701
282. ПРАТ ГРАВІТОН 545
283. ТОВ ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ 257
284. ПРАТ ГРАНДЕЛЕКТРО 214
285. ПП ГРАНОВІТ 662
286. ПРАТ ГРАФІЯ УКРАЇНА 78
287. ПРАТ ГРАФІЯ УКРАЇНА 575
288. ПРАТ ГРАФІЯ УКРАЇНА 575
289. ПРАТ ГРОНО-ТЕКС 216
290. ПРАТ ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ 

ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОГО 
ПОСТАЧАННЯ АПК

639

291. ПРАТ ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ 
ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОГО 
ПОСТАЧАННЯ АПК

691

292. ПРАТ ДАР’ЇВСЬКЕ РТП 693
293. ПРАТ ДАТАГРУП 37
294. ДАХК «АРТЕМ» 498
295. ПАТ ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ 314

296. ПРАТ ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ 
КОМПАНІ

106

297. ПРАТ ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ 185
298. ПАТ ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА 

КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ 
317

299. ПАТ ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК 
УКРАЇНИ

555

300. ПАТ ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ 53
301. ПРАТ ДІ ЕМ ДІ 422
302. ПРАТ ДІ ЕМ ДІ 423
303. ПРАТ ДІ ЕМ ДІ 427
304. ПРАТ ДІАМАНТ 435
305. ПРАТ ДІАНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 80
306. ПАТ ДІВІ БАНК 104
307. ПРАТ ДІГ 213
308. ПРАТ ДІЖИТЕК-СЕРВІС 217
309. ПРАТ ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА 205
310. ТОВ ДІП ГРУП АЕРОПОРТ 472
311. ПАТ ДНІПРОАЗОТ 79
312. ПАТ ДНІПРОАЗОТ 83
313. ПАТ ДНІПРОАЗОТ 86
314. ПАТ ДНІПРОВАЖМАШ 390
315. ПАТ ДНІПРОВАЖМАШ 417
316. ПАТ ДНІПРОВАЖМАШ 421
317. ПРАТ ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 383
318. ПРАТ ДНІПРОВСЬКА ХВИЛЯ 525
319. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ 

КОМБІНАТ
654

320. ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 375
321. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 402
322. ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 460
323. ПРАТ ДНІПРОВСЬКПРОМБУД 641
324. ПРАТ ДНІПРОЕКСКАВАЦІЯ ПЛЮС 710
325. ПРАТ ДНІПРОМЕТИЗ 25
326. ПАТ ДНІПРОМЕТРОБУД 373
327. ПРАТ ДНІПРОНАФТОПРОДУКТ 414
328. ПРАТ ДНІПРОНАФТОПРОДУКТ 433
329. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №246
630

330. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ 428
331. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 378
332. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 379
333. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
702

334. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ 
ВАЛКІВ

380

335. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ 
ВАЛКІВ

381

336. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ 
ВАЛКІВ

389

337. ПРАТ ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ 471
338. ПРАТ ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ 531
339. ПРАТ ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ 531
340. ПРАТ ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ 535
341. ПРАТ ДНІСТЕР-ЖИТТЯ 179
342. ПРАТ ДОБРОБУТ 661
343. ПРАТ ДОБРЯНКА 665
344. ПАТ ДОЙЧЕ БАНК ДБУ 199
345. ПАТ ДОЙЧЕ БАНК ДБУ 267
346. ПРАТ ДОЛИНКА 645
347. ПРАТ ДОЛИНКА 652
348. ПРАТ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ 187
349. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 221
350. ПРАТ ДОНБАСХОЛДИНГ 66
351. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ 

ЗАВОД
626

352. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 
ЗАВОД №2

626

353. ПАТ ДОНРИБКОМБІНАТ 655
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
354. ПРАТ ДОСЛІДНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ 

БЮРО ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО 
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

251

355. ПРАТ ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД 658
356. ДП ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 
ІМЕНІ ІЛЛІЧА 

220

357. ДП ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ІНТЕРГАЛ-БУД 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА ІНТЕРГАЛ 

90

358. ПАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
ВИРОБІВ

627

359. ПАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
ВИРОБІВ

629

360. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 261
361. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 266
362. ПРАТ ДРУЖБА. 711
363. ПРАТ ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 71
364. ПРАТ ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 193
365. ПАТ ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО 272
366. ПАТ ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО 151
367. ТОВ ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ 340
368. ПАТ ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ 310
369. ПАТ ДТЕК КРИМЕНЕРГО 172
370. ПАТ ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ 467
371. ПРАТ ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ 340
372. ПРАТ ДТР 37
373. ПРАТ ЕВВІВА 435
374. ПРАТ ЕДЕМ 427
375. ПРАТ ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА КРЕОМА-ФАРМ 180
376. ПРАТ ЕКОСЕЙВ 630
377. ПАТ ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ 316
378. ПАТ ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ 325
379. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 

МЕТАЛІСТ 
61

380. ТОВ ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СЕРВІС» 264
381. ПРАТ ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ 186
382. ПАТ ЕЛЕКТРОМАШИНА 392
383. ПРАТ ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС 229
384. ПРАТ ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС 347
385. ПРАТ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 

«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ.А.М.КУЗЬМІНА
624

386. ПРАТ ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 685
387. ПРАТ ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 713
388. ПРАТ ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 714
389. ПРАТ ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД 465
390. ПАТ ЕЛЕКТРОПРИЛАД 48
391. ПРАТ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ 695
392. ПРАТ ЕЛЕКТРОЩИТ 658
393. ПРАТ ЕЛЕМЕНТ 667
394. ПРАТ ЕЛЕМЕНТ 684
395. ПРАТ ЕЛМІЗ 141
396. ПРАТ ЕЛСІТОН 639
397. ПАТ ЕЛЬВОРТІ 694
398. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «БАРВІНОК» 414
399. ПАТ ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 172
400. ТОВ ЕНЕРГОІНВЕСТ 219
401. ПРАТ ЕНЕРГОІНВЕСТБУД 514
402. ТОВ ЕНЕРГОКОМПЛЕКС 381
403. ПАТ ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ 687
404. ПРАТ ЕНЕРГООБЛІК 387
405. ПРАТ ЕНЕРГОПОЛЬ-УКРАЇНА 218
406. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 

«ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 
29

407. ПРАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 
«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

335

408. ПРАТ ЕНЕРГОПРОМБУД 21
409. ПРАТ ЕНЕРГОПРОМІНВЕСТ 63
410. ПРАТ ЕНЕРГОРЕСУРСИ 250

411. ПРАТ ЕР ЛІКІД ЄНАКІЄВЕ 333
412. ПРАТ ЕРА ТДЛ 678
413. ПРАТ ЕРСТЕ ІНВЕСТ ҐРУППЕ 696
414. ПРАТ ЕРСТЕ ІНВЕСТ ҐРУППЕ 697
415. ПРАТ ЕСМА 134
416. ПРАТ ЕСМА 337
417. ПРАТ ЕСТІ КОЛОР СЕРВІС 652
418. ТОВ ЕСУ 543
419. ПРАТ ЕТНОПРОДУКТ 673
420. ПРАТ ЕФЕС УКРАЇНА 335
421. ПРАТ ЄВРАЗ ДМЗ 377
422. ПРАТ ЄВРАЗ ЮЖКОКС 382
423. ТОВ ЄВРАЗІЯ-СЕРВІС 59
424. ПРАТ ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА 657
425. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 198
426. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 556
427. ПРАТ ЄВРОТЕК 715
428. ПРАТ ЄВРОШПОН-СМИГА 419
429. ПРАТ ЄВРОШПОН-СМИГА 419
430. ПРАТ ЖЕСТ 374
431. ТОВ ЖИТЛО КИЯНАМ 220
432. ПРАТ ЖИТЛОВИК 331
433. ПАТ ЖИТОМИР РАЙАГРОХІМ 179
434. ПАТ ЖИТОМИРГАЗ 448
435. ПАТ ЖИТОМИРМОЛОКО 646
436. АТ ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО 25
437. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ 

МАТЕРІАЛІВ «ТЕТЕРІВ»
551

438. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 680
439. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ 683
440. ПАТ ЖЛК-УКРАЇНА 43
441. ПРАТ ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ» 159
442. ПАТ ЗАВОД «ЕКВАТОР» 707
443. ПАТ ЗАВОД «ЕКВАТОР» 711
444. ПАТ ЗАВОД «МАЯК» 475
445. ПРАТ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 382
446. ПАТ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 438
447. ЗАВОД «НАДІЯ» 394
448. ПАТ ЗАВОД «ТОЧМАШ» 56
449. ПАТ ЗАВОД «ТОЧМАШ» 57
450. ПАТ ЗАВОД «ТОЧМАШ» 62
451. ПРАТ ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН 701
452. ПРАТ ЗАВОД БУДГІДРОПРИЛАД 423
453. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1 21
454. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1 24
455. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1 25
456. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1 261
457. ПРАТ ЗАВОД ВЕЛИКОПАНЕЛЬНОГО 

ДОМОБУДУВАННЯ
695

458. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1 305
459. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ - 5 677
460. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ № 11 702
461. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №1 641
462. ПАТ ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ 412
463. ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ 

ЗАПОРІЖЖЯ
666

464. ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ 
ДНІПРО

257

465. ПАТ ЗАВОД ПРОМЗВ’ЯЗОК 441
466. ПРАТ ЗАВОД СУПУТНИК 34
467. ПРАТ ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО 81
468. ПРАТ ЗАВОД ФРУНЗЕ 651
469. ПРАТ ЗАВОД ФРУНЗЕ 691
470. ПРАТ ЗАВОД ФРУНЗЕ 691
471. ПАТ ЗАКАРПАТГАЗ 49
472. ПАТ ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО 707
473. ПАТ ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО 710
474. ПАРТ ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ 325
475. ВАТ ЗАКАРПАТОБЛТАРА 229
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
476. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯ-АВТО 155
477. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯ-АВТО 158
478. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯ-АВТО 347
479. ПАТ ЗАЛІЩИКИГАЗ 322
480. ЗАЛІЩИЦЬКЕ ВАТ «АГРОПРОМТЕХНІКА» 645
481. ПРАТ ЗАПОРІЖБІОСИНТЕЗ 682
482. ПРАТ ЗАПОРІЖБУДМАШ 682
483. ПРАТ ЗАПОРІЖЕНЕРГОЧОРМЕТ 690
484. ПРАТ ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС 711
485. ПРАТ ЗАПОРІЖКОКС 508
486. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 230
487. ПРАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 544
488. ПРАТ ЗАПОРІЖТУРИСТ 64
489. ПРАТ ЗАПОРІЖШЛЯХБУД 695
490. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ 

«ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»
678

491. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 12329

537

492. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 12329

539

493. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 695
494. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ 257
495. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ ЗАВОД 172
496. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ ЗАВОД 732
497. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД
698

498. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ» 254
499. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ 698
500. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ 627
501. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 525
502. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 19
503. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 663
504. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ 681
505. ПРАТ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ГІРНИЧА КОМПАНІЯ 504
506. ПАТ ЗБАРАЖГАЗ 343
507. ПАТ ЗБАРАЖГАЗ 343
508. ПРАТ ЗБАРАЗЬКЕ АТП-16140 638
509. ВАТ ЗБОРІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА № 10
624

510. ПРАТ ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБІНАТ 562
511. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

РИБОВОДНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД»

429

512. ПРАТ ЗЕВС КЕРАМІКА 215
513. ПРАТ ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА 388
514. ПАТ ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД «АКУСТИКА» 645
515. ПРАТ ЗОЛОТИЙ КАРАВАЙ 710
516. ТОВ ЗОЛОТОНІСЬККИЙ МАСЛОРОБНИЙ КОМБІНАТ 461
517. ПРАТ ЗОЛОТОНОШААГРОПОСТАЧ 351
518. ПАТ ЗООВЕТПРОМПОСТАЧ 179
519. ПАТ ЗОРЯ 70
520. ПАРТ ЙОСИПІВСЬКЕ 173
521. ПАРТ ЙОСИПІВСЬКЕ 309
522. ПРАТ ІБК «АВАНТАЖ» 435
523. ПРАТ ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 338
524. ПАТ ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 353
525. ПРАТ ІВАНКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №2
70

526. ПРАТ ІВАНОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 683
527. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 338
528. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ 165
529. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКШКІРСИРОВИНА 207
530. ПАТ ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ 

КОМБІНАТ
537

531. ПРАТ ІЗЮМСЬКЕ 166
532. ПРАТ ІМ.ПОКРИШЕВА 728
533. ПРАТ ІМПЕРІЯ-С 396
534. ПРАТ ІМПУЛЬС 379
535. ПАТ ІМТОКС 435

536. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «РЕГІОН-КАПІТАЛ» 338
537. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «XXІ СТОЛІТТЯ» 210
538. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ 173
539. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ 310
540. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ 327
541. ПРАТ ІНВЕСТОР 644
542. ПАТ ІНГУЛ 709
543. ПАТ ІНГУЛ 709
544. ПРАТ ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ
106

545. ПРАТ ІНДРІ 683
546. ПАТ ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ВНІПІТРАНСГАЗ»
258

547. ВАТ ІННОВАЦІЙНО-ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ 
«ГОСПРОЗРАХУНОК»

81

548. ПАТ ІНСТИТУТ (ЦЕНТР) КОМПЛЕКСНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ПРОБЛЕМ

219

549. ПРАТ ІНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛІКУ 
ЕНЕРГОНОСІЇВ

264

550. ПРАТ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 
ЕНЕРГЕТИЦІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННІ

65

551. ПАТ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ 32
552. ПРАТ ІНТЕРКЕРАМА 396
553. ПРАТ ІНТЕРКОНДИЦІОНЕР 388
554. ПРАТ ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ 710
555. ПРАТ ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ 725
556. ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ 434
557. ПАТ ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 

ЗАВОД
502

558. ПАТ ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 
ЗАВОД

504

559. ПРАТ ІНТЕРХІМ 382
560. ПРАТ ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ 698
561. ПРАТ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ГРУПА 

«ТЕЛЕГРАФЪ»
210

562. ПРАТ ІРОКС 338
563. ПРАТ ІСА-ЮНІОН 651
564. ПРАТ ІСА-ЮНІОН 695
565. ПРАТ ІСКОЖ-2000 712
566. ПРАТ ІСКРА. 87
567. ПАТ ІСРЗ 207
568. ТОВ К.А.Н. 315
569. ПРАТ КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 650
570. ПРАТ КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 669
571. ПРАТ КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ» 82
572. ПРАТ КАМІНЬ-КАШИРСЬКА ПМК 70 182
573. ПАТ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ 732
574. ПАРТ КАМ'ЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17142
159

575. ПРАТ КАНІВРИБА 422
576. ПАТ КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНІТ 292
577. ПРАТ КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
466

578. ПРАТ КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

593

579. ПРАТ КАРБО ТА КРІПЛЕННЯ 263
580. ПАТ КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 475
581. ПРАТ КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА 629
582. ПРАТ КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА 633
583. ПРАТ КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА 633
584. ПРАТ КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА 691
585. ПРАТ КАРПАТІЯ ТУР 692
586. ПРАТ КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ 712
587. ПРАТ КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ 662
588. ПАТ КАТП-2006 698
589. ПАТ КАХОВСЬКЕ АТП 16555 507
590. ПАТ КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 217
591. ПРАТ КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 324
592. ТОВ КАШТАНОВЕ МІСТО 188
593. ПАТ КБ «ГЛОБУС» 291
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
594. ПРАТ КВАДРАТ УКРАЇНА 210
595. ПРАТ КВАНТОР 630
596. ПРАТ КВІТИ УКРАЇНИ 67
597. ПРАТ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 261
598. ПРАТ КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ 508
599. ПРАТ КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ 526
600. ПРАТ КИЇВГАЗ 139
601. ПРАТ КИЇВГІДРОМОНТАЖ 662
602. ТОВ КИЇВГУМА 472
603. ПАТ КИЇВГУМА 554
604. ПАТ КИЇВЕНЕРГО 346
605. ПАТ КИЇВЕНЕРГО 349
606. ПАРТ КИЇВМЕДРЕМБУД 180
607. ПАТ КИЇВМЕТРОБУД 324
608. ПАТ КИЇВОБЛГАЗ 225
609. ПРАТ КИЇВ-ОДЯГ 165
610. ПАТ КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ 207
611. ПАТ КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ 526
612. ТОВ КИЇВРЕСУРСБУД 90
613. ПРАТ КИЇВРИБГОСП 670
614. ПАТ КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД» 265
615. ПРАТ КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА 46
616. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

1010
86

617. ПРАТ КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

143

618. ПРАТ КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

284

619. ВАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «МЕНАС»

359

620. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД 498
621. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОК 180
622. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 250
623. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 

М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ» 
464

624. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНИЙ 
ЗАВОД

180

625. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ 
КОМБЫНАТ 

129

626. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ 
КОМБЫНАТ 

136

627. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД 670
628. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД 723
629. АТ КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
«ЕНЕРГОПРОЕКТ» 

96

630. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 155
631. ПРАТ КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ 498
632. ПРАТ КИЇВХАРЧОБУД 215
633. ПАТ КИЇВХЛІБ 329
634. ПАТ КИЇВЦУКОР П 505
635. ПРАТ КИСЕЛІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
571

636. ПАРТ КІНОЕКРАН 315
637. ПРАТ КІНТО 209
638. ПРАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО 94
639. ПАТ КІРОВОГРАДОЛІЯ 310
640. ПАТ КІРОВОГРАДОЛІЯ 466
641. ПАТ КІРОВОГРАДОЛІЯ 467
642. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛСІЛЬКОМУНГОСП 333
643. ПАТ КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ» 378
644. ПРАТ КНИЖКОВА ДРУКАРНЯ НАУКОВОЇ КНИГИ 548
645. ТОВ КОВЧЕГ 167
646. ПРАТ КОЗЛІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 639
647. ПРАТ КОЛОМИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 185
648. ПРАТ КОЛОМИЙСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
180

649. ПАТ КОЛОМИЯІНБУД 185
650. ПРАТ КОЛОС. 227
651. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 385

652. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 174
653. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 336
654. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 338
655. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 446
656. ПРАТ КОМЕРЦІЯ 638
657. ПАРТ КОМІНТЕРН 308
658. ПРАТ КОМІНТЕРН 457
659. ПАТ КОМПАНІЯ «ЕЛЬБА» 628
660. ПАРТ КОМПАНІЯ БАРВІНОК 350
661. ТОВ КОМПАНІЯ З ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 36
662. ПРАТ КОМПАНІЯ РОСТОК 146
663. ПРАТ КОМПАНІЯ РОСТОК 249
664. ПРАТ КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 388
665. ПАТ КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР 387
666. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ХАРКІВ'ЯНКА» 416
667. ПАТ КОННЕКТОР 424
668. ПРАТ КОНСТАР 427
669. ПРАТ КОНСТАР 436
670. ПРАТ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ТРАНСПОРТЕР» 387
671. ТОВ КОНЦЕРН «СІМЕКС-АГРО» 319
672. ПРАТ КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» 141
673. ПРАТ КООПЗОВНІШТОРГ 559
674. ПРАТ КОРІС УКРАЇНА 35
675. ПРАТ КОРІС УКРАЇНА 38
676. ПРАТ КОРІС УКРАЇНА 39
677. ПАРТ КОРОСТЕНСЬКА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ
180

678. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ 180
679. ПАРТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ 219
680. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 164
681. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 465
682. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 663
683. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР 201
684. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 180
685. ПРАТ КОРЧУВАТСЬКИЙ 217
686. ПРАТ КОСМОС 135
687. ПАТ КОСТРИЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДМАТЕРІАЛІВ 409
688. ПРАТ КП В УКРАЇНІ 186
689. ПРАТ КРАСНОГРАДСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 712
690. ПАТ КРЕАТИВ ГРУП 458
691. ПАТ КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 142
692. ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК5 6
693. ПАТ КРЕДОБАНК 288
694. ТОВ КРЕДО-СТОЛИЦЯ 722
695. ПАТ КРЕМЕНЕЦЬГАЗ 35
696. ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ 275
697. ПРАТ КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО 64
698. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА 335
699. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ВЗУТТЄВЕ ВИРОБНИЧЕ-

ТОРГІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
160

700. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ВЗУТТЄВЕ ВИРОБНИЧЕ-
ТОРГІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ

174

701. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ВЗУТТЄВЕ ВИРОБНИЧО-
ТОРГІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ

182

702. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ «КВАРЦ» 546
703. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО 

УСТАТКУВАННЯ
677

704. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО 
УСТАТКУВАННЯ

725

705. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 138
706. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО 

ВУГЛЕЦЮ
189

707. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО 
ВУГЛЕЦЮ

198

708. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО 
ВУГЛЕЦЮ

342

709. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД 335
710. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 595
711. ПРАТ КРИВОРІЖГАЗБУД 36
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
712. ПАТ КРИВОРІЖХЛІБ 393
713. ПАТ КРИВОРІЖХЛІБ 394
714. ПРАТ КРИВОРІЗЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 698
715. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1 390
716. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1 393
717. ПАТ КРИСТАЛБАНК 190
718. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 132
719. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 144
720. ПАТ КСУ «ТЕХМОНТАЖ» 648
721. ПРАТ КУА «КАРПАТИ-ІНВЕСТ» 321
722. ПРАТ КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» 215
723. ПРАТ КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 182
724. ПРАТ КУРОРТ-ГОТЕЛЬ 31
725. ТОВ КУРОРТЕНЕРГОІНВЕСТ 683
726. ПРАТ КУРС 182
727. ПАТ ЛАВР 574
728. ПАТ ЛАВР 578
729. ПРАТ ЛАКМА 697
730. ПАТ ЛАКТІС 640
731. ПРАТ ЛАНОВЕЦЬКЕ СПЕЦАТП-1904 667
732. ТОВ ЛД-ПЕРСПЕКТИВА 167
733. ПАТ ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
456

734. ПРАТ ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ 62
735. ПАТ ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР’ЄР 549
736. ПАТ ЛЕМЕШІВСЬКЕ 693
737. ПАТ ЛИПОВЕЦЬАГРОТЕХСЕРВІС 302
738. ПРАТ ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА 

КОМПАНІЯ
17

739. ПАТ ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ 203
740. ПАТ ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ 594
741. ПАРТ ЛИСИЧАНСЬКТЕХМАСТИЛА 182
742. ПРАТ ЛИСИЧАНСЬКТЕХМАСТИЛА 321
743. ПРАТ ЛІГО 724
744. ДП ЛІДЕР-2000 638
745. ПРАТ ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «СПРИЯННЯ» 186
746. ПРАТ ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» 732
747. ПРАТ ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ 186
748. ПРАТ ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА 374
749. ПАТ ЛОЗІВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 653
750. ПРАТ ЛУКОР 268
751. ПРАТ ЛУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО 

УСТАТКУВАННЯ 
340

752. ПРАТ ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ №536 548
753. ПРАТ ЛЮБОТИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 527
754. ПРАТ ЛЮКС 80
755. ВАТ ЛЬВІВАГРОТРАНССЕРВІС 314
756. ПАТ ЛЬВІВГАЗ 281
757. ПРАТ ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС 706
758. ПРАТ ЛЬВІВМЕТАЛ 218
759. ПРАТ ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО 377
760. ПРАТ ЛЬВІВОРГРЕС 186
761. ПАТ ЛЬВІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 24654
658

762. ПРАТ ЛЬВІВСЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ

185

763. ЛЬВІВСЬКЕ ПРАТ «ГАЛАНТ» 653
764. ПАРТ ЛЬВІВСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ 145
765. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ 653
766. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

ВИРОБІВ №1
670

767. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
ВИРОБІВ №2

218

768. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 679
769. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ 

РИБНИЙ КОМБІНАТ
186

770. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ «НА РИНКУ» 685
771. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ «НА РИНКУ» 686
772. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД 20

773. ПРАТ МАГІСТРАЛЬ 396
774. ПРАТ МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ 187
775. ПРАТ МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ 662
776. ПРАТ МАЙСТЕР БРОК 181
777. ПРАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 140
778. ПРАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 161
779. ПАТ МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 457
780. ПАТ МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 472
781. ТОВ МАКСИМУМ 482
782. ТОВ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «БРОКЕРСЬКА ФІРМА 

«БАСТМА»
66

783. ПРАТ МАЛИНОВЕ 39
784. ПРАТ МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН 278
785. ПРАТ МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР 213
786. ПРАТ МАНЕВИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОДЮЧІСТЬ» 470
787. ПАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ
410

788. ПРАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 388
789. ПРАТ МАРІУПОЛЬ-АВТО 621
790. ПРАТ МАРІУПОЛЬ-АВТО 656
791. ПАТ МАРІУПОЛЬГАЗ 509
792. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКА ПАНЧІШНА ФАБРИКА 627
793. ПРАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ 675
794. ПРАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 

ІМЕНІ ІЛЛІЧА
537

795. ТОВ МАРТІН 184
796. ПРАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК» 184
797. ПАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ТИСА» 212
798. ПРАТ МАШТОРГІНВЕСТ 724
799. ПРАТ МДЄ-2001 260
800. ПАТ МЕГАБАНК 705
801. ТОВ МЕГАІНВЕСТБУД 697
802. ПРАТ МЕГАНОМ 327
803. ПРАТ МЕГА-РЕСУРС 270
804. ПРАТ МЕГА-ТРЕЙД 710
805. ПРАТ МЕДІНВЕСТПРОЕКТ 64
806. ПРАТ МЕЛАВТОТРАНС 642
807. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬБУД 692
808. ЗАТ МЕЛІТОПОЛЬСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 677
809. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №4
726

810. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО З ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У 
ТВАРИННИЦТВІ

656

811. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР 678
812. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 654
813. ПРАТ МЕНЕДЖЕР 173
814. ПРАТ МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ 81
815. ПРАТ МЕРЕЖА-СЕРВІС 382
816. ВАТ МЕРИДІАН 585
817. ПРАТ МЕРИДІАН-РП 690
818. ПРАТ МЕТАЛІСТ 269
819. ПП МЕТАЛ-СЕРВІС 672
820. ПРАТ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» 45
821. ПРАТ МЕТАЛУРГМАШ 677
822. ПРАТ МЕТАЛУРГПРОМЖИТЛОБУД 654
823. ПАТ МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ 437
824. ПРАТ МЕТКОР 333
825. ПРАТ МЕТРОБУД 184
826. ПРАТ МЕТХІМ 213
827. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 557
828. ПАТ МИЛОВАРНИЙ КОМБІНАТ 388
829. ПРАТ МИРГОРОДКУРОРТ 86
830. ПАТ МИРНИЙ 681
831. ПРАТ МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ 

ЦЕНТР «ІНФОРМТЕХ»
396

832. ПРАТ МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ 203
833. ПРАТ М-ІНВЕСТ 646
834. ТОВ МКМ 216
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
835. ПАРТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ АТП 10508 171
836. ПАРТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ АТП 10508 330
837. ПРАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 648
838. ПРАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 649
839. ПРАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 674
840. ПРАТ МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА 215
841. СПРАТ МОЇВСЬКЕ 17
842. ПРАТ МОЛОЧАНСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО З ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У 
ТВАРИННИЦТВІ

714

843. ПРАТ МОЛОЧАНСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО З ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У 
ТВАРИННИЦТВІ

725

844. ПРАТ МОНДЕЛІС УКРАЇНА 62
845. ПРАТ МОНОМАХ 43
846. ПРАТ МОНТАЖСЕРВІС 677
847. ПРАТ МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ 270
848. ПРАТ МОСТОБУД 219
849. ПРАТ МОСТОБУД ЮА 698
850. ПРАТ МОСТОБУДІВНЕ УПРАВЛІННЯ-3 269
851. ПАТ МОСЬПАНІВСЬКЕ 414
852. ПАТ МОТОР СІЧ 78
853. ПАТ МОТОР-БАНК 727
854. ПРАТ МРІЯ 333
855. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 1 622
856. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 2 622
857. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 3 622
858. ПРАТ МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ 339
859. ВАТ М'ЯСОМОЛТОРГ 334
860. ПРАТ НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ 37
861. ПРАТ НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ 89
862. ПРАТ НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ 91
863. ПРАТ НАДЄЖДА 8
864. ПРАТ НАДЄЖДА 17
865. ПАТ НАДРА УКРАЇНИ 468
866. ПАТ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 256
867. ПРАТ НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ 229
868. ПРАТ НАУКОВО – ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ТЕПЛОАВТОМАТ»
655

869. ПРАТ НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕСТ» 590
870. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ»
530

871. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ»

532

872. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ»

534

873. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«СОЗИДАТЕЛЬ»

380

874. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЕТАЛ» 211
875. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
567

876. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СПЕЦВУГЛЕМАШ» 

269

877. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ 
ЦЕНТР

430

878. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 
БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ 
ЗАВОД 

450

879. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ

703

880. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «ВЕКТОР» 328
881. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ 
132

882. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ГІРНИЧОРУДНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ З 
ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ 

318

883. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ГІРНИЧОРУДНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ З 
ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ 

470

884. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЦЕМЕНТ» 388
885. ПРАТ НАФТОАВТОМАТИКА 64
886. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ 316
887. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ 473
888. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ 500
889. ПРАТ НВО «АГРОКОМПЛЕКС» 259
890. ПАТ НВП «РАДІЙ» 501
891. ПРАТ НВП «СИСТЕМА» 336
892. ПРАТ НДІМЕХМОНТАЖ 459
893. ПРАТ НЕО ВІТА 34
894. ПРАТ НЕПТУН СОЛАР 211
895. ПРАТ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС 211
896. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 212
897. ТОВ НІКА 181
898. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ОСНАЩЕННЯ
533

899. ПРАТ НОВА СИСТЕМА 402
900. ПРАТ НОВА СИСТЕМА 402
901. ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ 186
902. ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ 209
903. ПРАТ НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 69
904. ПАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
334

905. ПРАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 311
906. ПРАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 129
907. ЗАТ НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ
654

908. ТОВ НОВООДЕСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 508
909. ПРАТ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 405
910. ПРАТ НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 23
911. ПРАТ НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ 
227

912. ВАТ НОВОСІЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

624

913. ПАТ НОВОУШИЦЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 182
914. ПРАТ НПО ДНІПРОПРЕС 376
915. ПРАТ ОБ’ЄДНАНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОСК 

РЕЗЕРВ»
255

916. ПАРТ ОБ'ЄДНАННЯ ПРОГРЕС 187
917. ПРАТ ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ 326
918. ПРАТ ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ 651
919. ПАТ ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО 211
920. ПРАТ ОБЛШЛЯХРЕМБУД 260
921. ПРАТ ОБРІЙ ІНК 156
922. ПРАТ ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 526
923. ПРАТ ОВОЧТОРГ 652
924. ПАТ ОВРУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 676
925. ПАТ ОВРУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 679
926. ПРАТ ОГНЕУПОРНЕРУД 66
927. ПРАТ ОДЕСАВИНПРОМ 681
928. ПАТ ОДЕСАВТОТРАНС 345
929. ПРАТ ОДЕСАГРОШЛЯХБУД 67
930. ЗАТ ОДЕСАКОНДИТЕР 208
931. ПАТ ОДЕСАОБЛПОСТАЧЗБУТ 67
932. ПАТ ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ 57
933. ПАТ ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ 157
934. ПРАТ ОДЕСЦИВІЛЬПРОЕКТ 208
935. ПРАТ ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 103
936. ПРАТ ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ 350
937. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-СВЕДЛИЛЬНИХ 

ВЕРСТАТІВ
304

938. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-СВЕДЛИЛЬНИХ 
ВЕРСТАТІВ

308

939. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 656
940. ПРАТ ОДЯГ 140
941. ПРАТ ОЗЕРНЯНСЬКИЙ АГРОПРОМТЕХСЕРВІС 218
942. ПАТ ОКСАНА ПЛЮС 289
943. ПАТ ОКСІ БАНК 44
944. ПРАТ ОКТЯБРЬ 329
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
945. ПАТ ОЛЕВСЬКЕ ШЛЯХОВЕ-БУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ №42
401

946. ПАТ ОЛЕВСЬКЕ ШЛЯХОВЕ-БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ №42

403

947. ПАТ ОЛЕВСЬКЕ ШЛЯХОВЕ-БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ №42

404

948. ПРАТ ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ 
ПАПЕРІВ

187

949. ПРАТ ОЛЕКСАНДРІЙСКЕ ПІДПРИЄМСТВО З 
ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ В ТВАРИННИЦТВІ

218

950. ПРАТ ОЛЕКСІЇВСЬКЕ 334
951. ПРАТ ОМІКРОН 624
952. ПРАТ ОПІЛЛЯ 702
953. ПРАТ ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВО-ПОБУТОВА 

ФІРМА «ЗАКАРПАТМЕБЛІ»
683

954. ПРАТ ОРАНТА 216
955. ПРАТ ОРІХІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 715
956. ПРАТ ОСТЕРСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 229
957. ПРАТ ОТІ 218
958. ПРАТ ОТІС 213
959. ПРАТ ОТІС 319
960. ПРАТ ОУШЕН ЕНЕРДЖІ ГРУП 181
961. ПРАТ ОХОЧЕ 436
962. ПРАТ ОХТИРСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 87
963. ПРАТ ПАВЛОГРАДХЛІБ 414
964. ПРАТ ПАКЕТ 78
965. ПРАТ ПАРАСОЛЬ 162
966. ПРАТ ПАРАСОЛЬ 301
967. ПРАТ ПАРИТЕТ 545
968. ПАТ ПАРК-АВТО 425
969. ПАТ ПАРК-АВТО 426
970. ПРАТ ПАСАТ 498
971. ПАТ ПАТ КИЇВЕНЕРГО 358
972. ПРАТ ПВБКІ 215
973. ПАТ ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 418
974. ПАРТ ПЕРЕМИШЛЯНИ АГРОПОСТАЧ 218
975. ПРАТ ПЕРЕМОГА 314
976. ПРАТ ПЕРЕМОГА 471
977. ПАТ ПЕРЕСІЧАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
441

978. ПРАТ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄВРОПОЛІС»

43

979. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №92» 76
980. ПРАТ ПЕРСПЕКТИВА 388
981. ПАТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК 553
982. ПРАТ ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП 599
983. ПРАТ ПЕЧАНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 61
984. ПАТ ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ 396
985. ПАТ ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ 680
986. ПАТ ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ 681
987. ПРАТ ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ 332
988. ПРАТ ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ БУД 728
989. ПРАТ ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ
45

990. ПАТ ПІВНІЧТРАНС 311
991. ПРАТ ПІДВОДТРУБОПРОВІД 181
992. ПАТ ПІДГІР'Я 219
993. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО ВТОРСПЛАВ 436
994. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ЕЛЕКТРОННИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА 
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

413

995. ТОВ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ 
У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВ СЕКЮРІТІЗ ГРУП» 

227

996. ПАТ ПІРЕУС БАНК МКБ 9
997. ПРАТ ПІРОТЕКС 673
998. ПІФ «УНІВЕР.УА/СКІФ:ФОНД ЗОЛОТА» ТОВ «КУА 

«УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»
523

999. ПРАТ ПЛАТАН ПЛЮС 66
1000. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ» 642

1001. ПРАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «БОРТНИЧІ» 210
1002. ПРАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА« 635
1003. ПРАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА» 639
1004. ПАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМ. БОГДАНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
716

1005. ПАТ ПЛЕМПТАХОРАДГОСП «БРОВАРСЬКИЙ» 595
1006. ПРАТ ПЛОДОРОЗСАДНИК «МОЛОЧАНСЬКИЙ» 723
1007. ПРАТ ПЛОДОРОЗСАДНИК «МОЛОЧАНСЬКИЙ» 724
1008. ПРАТ ПЛОДОРОЗСАДНИК «МОЛОЧАНСЬКИЙ» 724
1009. ПРАТ ПЛУТОН 698
1010. ПРАТ ПЛУТОН 702
1011. ПРАТ ПМК-167 631
1012. ПАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ ПОЛІМЕРНОЇ СИРОВИНИ І 

МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ «ПОЛІМЕТ»
621

1013. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«КОЗОВАГАЗ»

45

1014. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«МИКОЛАЇВГАЗ»

506

1015. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«МОНАСТИРИСЬКГАЗ»

631

1016. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ТЕРЕБОВЛЯГАЗ»

641

1017. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ЧЕРКАСИГАЗ»

560

1018. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ЧОРТКІВГАЗ»

647

1019. ПТ ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-РІЕЛТІ» І 
КОМПАНІЯ 

337

1020. ПАТ ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ 704
1021. ПАТ ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ
431

1022. ПАТ ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ

433

1023. ПРАТ ПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» 210
1024. ПРАТ ПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ОБЛАДНАННЯ
210

1025. ПРАТ ПОЛІНОМ 214
1026. ПАТ ПОЛОГІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 12337
722

1027. ПРАТ ПОЛТАВА-АВТО 131
1028. ПРАТ ПОЛТАВА-АВТО 205
1029. ПРАТ ПОЛТАВА-АВТО 337
1030. ПРАТ ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ 87
1031. ПРАТ ПОЛТАВАСАДВИНМАРКЕТ 260
1032. ПАТ ПОЛТАВАХОЛОД 126
1033. ПРАТ ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 581
1034. ПРАТ ПОЛТАВСЬКЕ 64
1035. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 57
1036. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД 64
1037. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 5
1038. ПАРТ ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАГРОПОСТАЧ 568
1039. ПРАТ ПОЛЬОТ 710
1040. ПАТ ПОТЕНЦІАЛ 303
1041. ПРАТ ПРЕСТИЖ ГРУП 43
1042. ПРАТ ПРИАЗОВКУРОРТ 694
1043. ПРАТ ПРИАЗОВКУРОРТ 717
1044. ПРАТ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ВТОРКОЛЬОРМЕТ» 
227

1045. ПРАТ ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

678

1046. ПРАТ ПРИДНІПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА 706
1047. ПРАТ ПРИДУНАЙСЬКИЙ 688
1048. ВАТ ПРИМОРСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
661

1049. ПРАТ ПРИОЗЕРНЕ 2 211
1050. ПРАТ ПРІНКОМ 201
1051. ТОВ ПРО ТЕК ВІКНА УКРАЇНА 313
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1052. ПРАТ ПРОГРЕС 394
1053. ПРАТ ПРОГРЕС 478
1054. ПРАТ ПРОДТОРГСЕРВІС 270
1055. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 

ІНСТИТУТ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА»
381

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

404

1057. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
«ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»

527

1058. ПРАТ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СПЕЦБУРБУД»

254

1059. ПРАТ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ МАШИНОБУДУВАННЯ

425

1060. ПРАТ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ МАШИНОБУДУВАННЯ

427

1061. ПРАТ ПРОМАВТОІНВЕСТ 508
1062. ПРАТ ПРОМВИБУХ 686
1063. ПРАТ ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА 216
1064. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ - ТЕЛЕКОМ 152
1065. ПРАТ ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПРОМІНЬ» 214
1066. ТОВ ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ 697
1067. ПРАТ ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 414
1068. ПРАТ ПРОМКОМПЛЕКТ 436
1069. ПРАТ ПРОМО ГРУП 657
1070. ПРАТ ПРОМО ГРУП 660
1071. ПРАТ ПРОМО ГРУП 689
1072. ПРАТ ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 331
1073. ПРАТ ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» 638
1074. ПРАТ ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» 514
1075. ПАТ ПТАХОФАБРИКА «РАЖНІВСЬКА» 675
1076. ПРАТ ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА» 92
1077. ПРАТ ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА 646
1078. ПРАТ ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА 649
1079. ПРАТ ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА 671
1080. ПРАТ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ГУСАРІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ ФОРМУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

435

1081. ПАРТ ПУСКОНАЛАДКА 334
1082. ПРАТ РАДОМИШЛЬСЬКИЙ «АГРОХІМ» 688
1083. ПРАТ РАДОМИШЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 214
1084. ПАТ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 339
1085. ПАТ РАЙПОБУТКОМБІНАТ 219
1086. ПРАТ РАМБУРС 336
1087. ПАТ РАССВЕТ 640
1088. АТ РАССВЕТ 665
1089. ПРАТ РАТНІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
469

1090. ПРАТ РАФАЛІВСЬКЙ КАРЄ'Р 137
1091. ПАТ РВС БАНК 194
1092. ПРАТ РЕГЕНЕРАТ 20
1093. ПРАТ РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР 

«СЛАВУТИЧ»
715

1094. ПРАТ РЕГІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ 429
1095. ТОВ РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО «СТАНДАРТ 

РЕЙТИНГ»
138

1096. ПРАТ РЕКЛАМА 270
1097. ПРАТ РЕМБУД 403
1098. ПРАТ РЕМБУДЗВ’ЯЗОК 507
1099. ПРАТ РЕМБУДКОМПЛЕКТ 184
1100. ПРАТ РЕМБУДКОМПЛЕКТ 340
1101. ПРАТ РЕМБУДТОРГ 210
1102. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«САНІТА»
404

1103. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
«АЗОВРЕМБУД»

660

1104. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
«АЗОВРЕМБУД»

663

1105. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 1 635

1106. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-50 656
1107. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-50 659
1108. ПРАТ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ХАРЧОВИК»
379

1109. ПРАТ РЕМСПЕЦПРОЕКТСЕРВІС 250
1110. ПРАТ РЕНО УКРАЇНА 257
1111. ПРАТ РЕНОМЕ 376
1112. ПРАТ РЕНОМЕ 377
1113. ПРАТ РЕЧОВИЙ РИНОК 624
1114. ПРАТ РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» 227
1115. ПАТ РИНОК МАЛИНОВСЬКИЙ 58
1116. ПРАТ РІВНЕ-АВТО 157
1117. ПРАТ РІВНЕ-АВТО 326
1118. ПРАТ РІВНЕ-АВТО 344
1119. ПРАТ РІВНЕАВТОШЛЯХБУД 427
1120. ПРАТ РІВНЕЗАЛІЗОБЕТОН 187
1121. ПРАТ РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА 

СТАНЦІЯ
715

1122. ПРАТ РІВНЕРИБГОСП 421
1123. ПРАТ РІЕЛЕКСПЕРТ 524
1124. ТОВ РІЕЛТ-БУД 188
1125. ПРАТ РІЧКОВИЙ ПОРТ 702
1126. ПАТ РОДОВІД БАНК 498
1127. ПРАТ РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 208
1128. ПРАТ РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД 659
1129. ПРАТ РОКС 689
1130. ТОВ РОМАНТИК-А 629
1131. ПРАТ РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 60
1132. ПРАТ РОСИЧІ 182
1133. ПРАТ РОСС 414
1134. ПРАТ РУЖИНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 683
1135. ПРАТ РУСАНІВКА 22
1136. ПАТ САД 195
1137. ПАТ САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 187
1138. ПРАТ САМБІРСЬКИЙ ДОСЛІДНО-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

656

1139. ПРАТ САНАТОРІЙ «РАЙ-ОЛЕНІВКА» 697
1140. ПРАТ САРНЕНСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №66
376

1141. ПРАТ САТП-1404 704
1142. ПАТ СБЕРБАНК 550
1143. ПРАТ СВІТ 630
1144. ПРАТ СВІТ 636
1145. ПРАТ СВІТ 692
1146. ПРАТ СВІТЛОВОДСЬКЕ АТП 13507 333
1147. ПРАТ СГ НАДІЯ НОВА 389
1148. ПРАТ СЕЛЕНА 213
1149. ПРАТ СЕМЕНІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
228

1150. ПРАТ СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 229
1151. ПРАТ СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 228
1152. ПРАТ СЕРВІСНАФТОГАЗ 692
1153. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ 227
1154. ПРАТ СИЛІКАТ 692
1155. ПАТ СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД 353
1156. ПРАТ СИНТЕЗ ОЙЛ 208
1157. ПРАТ СИНТЕЗ ТРАНЗИТ 208
1158. ПРАТ СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ 259
1159. ПРАТ СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ 260
1160. ПРАТ СІЛЬГОСПТЕХНІКА «М.КОРЮКІВКА» 637
1161. ПРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ДМИТРІВКА»
692

1162. ПАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ШУБКІВСЬКЕ 

271

1163. ПРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОЛОВЕЦЬКО-
ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО «ЖОВТЕНЬ»

551

1164. ТОВ СІТІ ПРЕМ’ЄР 715
1165. ПРАТ СК «АЕЛІТА» 333
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1166. ПРАТ СК «АЛЬЯНС» 332
1167. ПРАТ СК «АСКО-МЕДСЕРВІС» 333
1168. ПРАТ СК «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС» 183
1169. ПРАТ СК «ІНТО» 207
1170. ПРАТ СК «КЛАС СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» 185
1171. ПРАТ СК «КОЛОННЕЙД УКРАЇНА» 557
1172. ПАРТ СК «МЕГА-ПОЛІС» 181
1173. ПАРТ СК «ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» 455
1174. ПАРТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» 302
1175. ПРАТ СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» 181
1176. ПРАТ СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» 322
1177. ПРАТ СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» 342
1178. ПРАТ СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 497
1179. ПРАТ СК «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС» 206
1180. ПРАТ СК «УКРПРОМГАРАНТ» 331
1181. ПРАТ СК «УНІВЕРСАЛЬНА» 171
1182. ПАТ СКАЙ БАНК 442
1183. ПАТ СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» 643
1184. ПРАТ СКФ УКРАЇНА 217
1185. ПРАТ СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ 216
1186. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДФАРФОР» 636
1187. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДФАРФОР» 672
1188. ПРАТ СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД 187
1189. ПРАТ СЛ-ГРУП 185
1190. ПРАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ 

ВИРОБІВ
349

1191. ПРАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 196
1192. ПРАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 200
1193. ПРАТ СМАК. 49
1194. ПРАТ СМІЛААГРОПОСТАЧ 156
1195. ПРАТ СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 220
1196. ПРАТ СНАЙПЕР 60
1197. ПАТ СОКИРЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧСЕРВІС 342
1198. ПРАТ СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП 501
1199. ПРАТ СОРТНАСІННЄОВОЧ-ЛЬВІВ 334
1200. ПРАТ СОФІЯ-ГРАНІТ 213
1201. ПРАТ СОФОС 181
1202. СПРАТ СОФРАХІМ 499
1203. СПРАТ СОФРАХІМ 548
1204. ПРАТ СОЮЗ-В 724
1205. ПАТ СПЕЦ-АВІА 187
1206. ПАТ СПЕЦАВТОМАТИКА 59
1207. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 

«ВОДПРОЕКТ»
127

1208. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО – МОНТАЖНЕ 
УПРАВЛІННЯ №34 «ОДЕСБУД»

677

1209. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 
УПРАВЛІННЯ «ТУНЕЛЬБУД»

527

1210. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СИМВОЛ»

726

1211. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ 
«ТРАНСГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ»

65

1212. ПРАТ СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ 
ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ВОЛИНЬРЕСТАВРАЦІЯ 

339

1213. ПРАТ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНЕ ТА 
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО 
«ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ»

703

1214. ПРАТ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНЕ ТА 
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО 
«ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ»

708

1215. ПРАТ СПЕЦЛІСМАШ 63
1216. ПРАТ СПЕЦМЕБЛІ 468
1217. ПРАТ СПЕЦСПЛАВ 383
1218. ПРАТ СПЕЦСПЛАВ 429
1219. ПРАТ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ 
«ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» 

270

1220. СПІФФ ІТ «УНІВЕР.УА/ОТАМАН:ФОНД ПЕРСПЕК-
ТИВНИХ АКЦІЙ ТОВ «КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»

524

1221. ТОВ СТАЛЬ-ІНВЕСТ 188
1222. ПРАТ СТАРИЙ ХРЕЩАТИК 182
1223. ПАТ СТАРОБІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 693
1224. ПАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД
628

1225. ПАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

632

1226. ПРАТ СТАРОКРИМСЬКИЙ 683
1227. ПРАТ СТМ 334
1228. ТОВ СТОЛИЦЯ-ІНВЕСТ-СЕРВІС 209
1229. ПАТ СТОМА 395
1230. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» 697
1231. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІОПОЛІС» 686
1232. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛС» 43
1233. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛС» 48
1234. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТЛІНЕР» 254
1235. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА» 621
1236. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА» 658
1237. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНД-ПОЛІС» 226
1238. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН» 168
1239. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ» 251
1240. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН-ПОЛІС» 498
1241. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЯ» 331
1242. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ ВІК» 263
1243. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА» 675
1244. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНРЕЗЕРВ» 467
1245. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНРЕЗЕРВ» 474
1246. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-

СТРАХУВАННЯ»
527

1247. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КД ЖИТТЯ» 214
1248. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА 

ІНШУРАНС ГРУП»
256

1249. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРОНА» 170
1250. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРОНА» 339
1251. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ» 667
1252. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ» 668
1253. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ» 680
1254. АТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ» 684
1255. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ-ЖИТТЯ» 671
1256. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША» 218
1257. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА УКРАЇНА» 250
1258. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ» 430
1259. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ» 438
1260. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ» 439
1261. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ» 439
1262. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» 575
1263. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» 200
1264. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА 

ГРУПА» 
106

1265. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГОПОЛІС» 66
1266. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРІНСТРАХ» 208
1267. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УЛЬТРА» 678
1268. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА» 51
1269. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА» 269
1270. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛЬНА» 436
1271. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ГРАНД-ПОЛІС» 309
1272. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ДЕЛЬФІН 474
1273. ПРАТ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «ГАРАНТІЯ» 87
1274. ПАТ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НАДІЯ» 436
1275. ПРАТ СТРИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «СТРІТЕКС» 270
1276. ПАТ СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-

ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ
374

1277. ПРАТ СТРУМ 413
1278. ПАТ СТРУМОК 345
1279. ПРАТ СУ№112 СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ 213
1280. ПАТ СУБПІДРЯД 219
1281. ПАРТ СУБПІДРЯД 456
1282. ПРАТ СУМБУД 84
1283. ПРАТ СУМИ-АВТО 181
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1284. ПАТ СУМИХІМПРОМ 341
1285. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА 

ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
«НАСОСЕНЕРГОМАШ» 

462

1286. ПРАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 217
1287. ПРАТ СУХА БАЛКА 384
1288. ПРАТ СУХА БАЛКА 384
1289. ТОВ СУЧАСНИЙ МОДЕРН 404
1290. ПРАТ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС 401
1291. ПРАТ СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА 500
1292. ПРАТ ТАРА 264
1293. ПРАТ ТАХІОН 397
1294. ПРАТ ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 260
1295. ПРАТ ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР» 229
1296. ПРАТ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВЕСЕЛКА» 188
1297. ПРАТ ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ 259
1298. ПРАТ ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 277
1299. ПРАТ ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 558
1300. ПРАТ  ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ 220
1301. ПРАТ  ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 220
1302. ПРАТ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО 

ПРОМВУЗЛА
397

1303. ПРАТ ТЕРА 703
1304. ПРАТ ТЕРА 706
1305. ТОВ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ «ЛІКО-ХОЛДІНГ»
711

1306. ПРАТ ТЕРМОЛАЙФ 426
1307. ПРАТ ТЕРМОЛАЙФ 436
1308. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬАВТО 147
1309. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬВОДПРОЕКТ 139
1310. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬВОДПРОЕКТ 346
1311. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ 660
1312. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКА «МЕДТЕХНІКА» 695
1313. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА 622
1314. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА 650
1315. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА 674
1316. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП 16127 543
1317. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР 

«ВІНІТЕКС»
678

1318. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР 93
1319. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР 204
1320. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ 

ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
675

1321. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 334
1322. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ 

КОМБІНАТ «ТОРГТЕХНІКА»
654

1323. ВАТ ТЕТІЇВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №300

523

1324. ПАТ ТЕТІС 160
1325. ПРАТ ТЕТІС 508
1326. ПРАТ ТЕХІНВЕНТ 508
1327. ПРАТ ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ 694
1328. ПРАТ ТІЗ-ТОПАЗ 556
1329. ПРАТ ТІЗ-ТОПАЗ 557
1330. ПРАТ ТОДЕФ 538
1331. ПРАТ ТОКМАЦЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 12308 643
1332. ПРАТ ТОМАШГОРОДСЬКИЙ ЩЕБЕНЕВИЙ ЗАВОД 100
1333. ПРАТ ТОП НЕТ 43
1334. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«БУДМАТЕРІАЛИ»
217

1335. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ»

561

1336. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ПОБУТОВИЙ КОМПЛЕКС «ФОРУМ» 686
1337. ПРАТ ТОРГКОНТРАКТ 624
1338. ПРАТ ТОРГОВА КОМПАНІЯ «БАРВІНОК» 478
1339. ПРАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР 301
1340. ПРАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР 328
1341. ПРАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР 340
1342. ПРАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР 465
1343. ПРАТ ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС 80

1344. ПРАТ ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ЮЖНИЙ» 726
1345. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «АЗІЯ ПЛЮС» 705
1346. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ОЛЕНА» 725
1347. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ВАКУЛА» 631
1348. ЗАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЮКСЕМБУРЗЬКИЙ» 346
1349. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» 63
1350. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАЇНА» 683
1351. ПРАТ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПОЗНЯКИ»
308

1352. ТОВ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 
«ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА»

415

1353. ПАТ ТОРГРІЧТРАНС 45
1354. ПАТ ТОРГРІЧТРАНС 87
1355. ПАТ ТОРГРІЧТРАНС 89
1356. ПРАТ ТОРГТЕХНІКА 21
1357. ПРАТ ТРАНС ОІЛ 64
1358. ПРАТ ТРАНС-ВІСМОС 547
1359. ПРАТ ТРАНСНАФТОПЕРЕРОБКА 300
1360. ПРАТ ТРАНССЕРВІС 670
1361. ПАТ ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД» 154
1362. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1 428
1363. ПРАТ ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД 82
1364. ПРАТ ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД 89
1365. ПРАТ ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «АРНІКА» 202
1366. ПРАТ ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» 63
1367. ПРАТ ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 212
1368. ПРАТ ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» 285
1369. ПРАТ ТРУБОСТАЛЬ 447
1370. ПРАТ ТРУБОСТАЛЬ 458
1371. ПРАТ ТРУБОСТАЛЬ 528
1372. ПРАТ ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ 59
1373. ТОВ ТРЦ ЛАВИНА 168
1374. ПАТ ТУРБОАТОМ 41
1375. ПАТ ТУРБОАТОМ 53
1376. ПРАТ ТУРБОТА 16
1377. ПРАТ ТУРИСТИЧНА ФІРМА «ЛЬВІВ-СУПУТНИК» 685
1378. ПРАТ УЖГОРОДСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 707
1379. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ АСКА
263

1380. ПАТ УКРАЇНСЬКА БІРЖА 153
1381. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 551
1382. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ 685
1383. ПАТ УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 256
1384. ПАТ УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ 287
1385. ПРАТ УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА 

КАРТКА
557

1386. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ 

185

1387. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ 657
1388. ПРАТ УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП
215

1389. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА 46
1390. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА 264
1391. ПРАТ УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО 

РОЗВИТКУ
35

1392. ПРАТ УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО 
РОЗВИТКУ

55

1393. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ ПРОЕКТНИЙ І 
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ»

404

1394. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА 
РОЗВИТКУ

293

1395. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН 8
1396. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

БАНК
70

1397. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК

73

1398. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОВНИЙ ПРОЕКТНО-
РОЗВІДУВАЛЬНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ З МЕЛІОРАТИВНОГО І 
ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО БУДІВНИЦТВА

555
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1399. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ 643
1400. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРЕКТУВАННЮ 

ОБ’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
«УКРГАЗПРОЕКТ»

258

1401. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
КАБЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

685

1402. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
КАБЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

724

1403. АТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО

193

1404. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ

722

1405. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР 500
1406. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ 163
1407. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ 318
1408. ПРАТ УКРАТОМЕНЕРГОБУД 5
1409. ПРАТ УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ 300
1410. ПАТ УКРГАЗБАНК 579
1411. ПРАТ УКРГІДРОПРОЕКТ 660
1412. ПРАТ УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 5
1413. ПАТ УКРМЕДІАІНФОРМ 46
1414. ПРАТ УКРНАФТОПРОДУКТ 60
1415. ПАТ УКРНДІПРОДМАШ 601
1416. ПРАТ УКРОЛІЯЖИРПРОМ 18
1417. ПАТ УКРПЛАСТИК 262
1418. ПАТ УКРПОШТА 522
1419. ПРАТ УКРПРОМОБЛАДНАННЯ 397
1420. ПРАТ УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ 200
1421. ПАТ УКРСОЦБАНК 540
1422. ПРАТ УКРСПЕЦБУД 250
1423. ПРАТ УКРСПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 373
1424. ПАТ УКРТЕЛЕКОМ 590
1425. ПРАТ УКРТЕХКОМПЛЕКТ 397
1426. ТОВ УКРТЕХНОФОС 377
1427. ПРАТ УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ 33
1428. ПРАТ УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ 303
1429. ПАТ УКРТРАНСГАЗ 515
1430. ПАТ УКРФАРМА 36
1431. ПАТ УКРХІМПРОЕКТ 169
1432. ПРАТ УКРХУДОЖПРОМ 206
1433. ПРАТ УЛЬЯНОВСЬКЕ 422
1434. ПРАТ УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 78
1435. ПАТ УМАНЬГАЗ 565
1436. ПРАТ УНАВСЬКЕ 336
1437. ПРАТ УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 76
1438. ПАТ УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА» 76
1439. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА 

«ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД»
685

1440. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА 
«ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД»

690

1441. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ 37
1442. ПРАТ УРАЛТРАК-ДНІПРО 566
1443. ПРАТ УСПР 703
1444. ПРАТ ФАБРИКА М’ЯКИХ МЕБЛІВ 686
1445. ПРАТ ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ 5
1446. ПРАТ ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ 315
1447. ПРАТ ФАРЛЕП-ІНВЕСТ 692
1448. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 720
1449. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 720
1450. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 721
1451. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 721
1452. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» 37
1453. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» 40
1454. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» 52
1455. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПРАТЛІ 151
1456. ПРАТ ФЕДОРІВСЬКЄ 341
1457. ТОВ ФЕРРОТРЕЙДИНГ 726
1458. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНТАЖ» 413

1459. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» 513
1460. ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА 

АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ»
254

1461. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ» 

384

1462. ПРАТ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНД» 229
1463. ПРАТ ФІНІНВЕСТГРУП 206
1464. ТОВ ФІРМА «ІНТЕРГАЛ» 373
1465. ПРАТ ФІРМА «КРИВОРІЖБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» 672
1466. ПРАТ ФІРМА «РЕАГЕНТ» 658
1467. ПРАТ ФІРМА «ТОРГВУГІЛЛЯ» 433
1468. ПРАТ ФІРМА «ТОРГВУГІЛЛЯ» 434
1469. ПРАТ ФІРМА АДВ 184
1470. ПРАТ ФОНДОВА БІРЖА «ІННЕКС» 255
1471. ПРАТ ФОНДОВА БІРЖА «ІННЕКС» 501
1472. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» 382
1473. ПАТ ФОРАМЕН 718
1474. ПАТ ФОРЕЗ 427
1475. ПРАТ ФОРТЕ 334
1476. ПАТ ФОРУМ САТЕЛІТ 300
1477. ПРАТ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» 22
1478. ПРАТ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ШАХТАР» (ДОНЕЦЬК)» 65
1479. ПАТ ХАРКІВГАЗ 410
1480. ПРАТ ХАРКІВЕЛЕКТРОМОНТАЖКОМПЛЕКТ 186
1481. ПАТ ХАРКІВМІСЬКГАЗ 444
1482. ПРАТ ХАРКІВОБЛБУДТРАНС 694
1483. ПРАТ ХАРКІВОПТ 191
1484. ПРАТ ХАРКІВСПЕЦБУД 354
1485. ПРАТ ХАРКІВСЬКА -1 397
1486. ПРАТ ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА № 2 332
1487. ПАТ ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА 420
1488. ПРАТ ХАРКІВСЬКА ЩІТКОВА ФАБРИКА 682
1489. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ 

БЮРО АВТОМАТИКИ «ХІМАВТОМАТИКА»
478

1490. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ КОТЛОБУДІВЕЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ

388

1491. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ 
СТАНЦІЙ

399

1492. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

443

1493. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕДНИЙ ЗАВОД 397
1494. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД 406
1495. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД 406
1496. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД 409
1497. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД 688
1498. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 

«УКРЕЛЕКТРОМАШ»
415

1499. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 397
1500. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ 445
1501. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО 

УСТАТКУВАННЯ
397

1502. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТАМПІВ ТА ПРЕСФОРМ 528
1503. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТАМПІВ ТА ПРЕСФОРМ 529
1504. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 250
1505. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД 440
1506. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД 478
1507. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

«ПЛІНФА»
24

1508. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 
«ПЛІНФА»

25

1509. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОАТОМТЕХНІКА»

428

1510. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОАТОМТЕХНІКА»

430

1511. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД 398
1512. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД 408
1513. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД 409
1514. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД 413
1515. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД 212
1516. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД 313
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1517. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД 732
1518. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 441
1519. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 445
1520. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД 

ІМ. С. ОРДЖОНІКІДЗЕ
429

1521. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД 
ІМ. С. ОРДЖОНІКІДЗЕ

430

1522. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ІМ. С.
ОРДЖОНІКІДЗЕ»

478

1523. ПРАТ ХАРОН – ВЕСТОІЛ 229
1524. ПРАТ ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ 305
1525. ПРАТ ХАРЧОПРОДТОРГ 43
1526. ПРАТ ХЕРСОН-ДІПРОМІСТО 646
1527. ПРАТ ХЕРСОНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 652
1528. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ «ТОРГРІЧТРАНС» 654
1529. ПРАТ ХІММЕТ 393
1530. ПАТ ХІМПРОММЕТ 250
1531. ПРАТ ХІМЧИСТКА 501
1532. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВТОРМЕТ 227
1533. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ СОРТНАСІННЄОВОЧ 206
1534. ПРТА ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ №56
206

1535. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 206
1536. ПРАТ ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 459
1537. ПРАТ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИЇВМІСЬКБУД» 471
1538. ПРАТ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРСПЕЦТЕХНІКА» 573
1539. ПРАТ ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 323
1540. ПРАТ ХОРОШІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 660
1541. ПРАТ ХОРОШІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 676
1542. ПАТ ЦЕНТР ВІДНОВЛЕННЯ РЕСУРСІВ «ЕКОСФЕРА» 65
1543. ПРАТ ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ 726
1544. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 

«КОЛОСНИКІВСЬКА»
690

1545. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 
«МИРНОГРАДСЬКА» 

600

1546. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «РОСІЯ» 175
1547. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 

«УКРАЇНА» 
582

1548. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ

524

1549. АТЗТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 22
1550. ПРАТ ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД 60
1551. ПАТ ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ 68
1552. ПРАТ ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС 81
1553. ПАТ ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК 270
1554. ПАТ ЧЕРКАСАГРОГОЛОВПОСТАЧ 284
1555. ПРАТ ЧЕРКАСБУД-1 461
1556. ПРАТ ЧЕРКАСИ-АВТО 572
1557. ПАТ ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО 569
1558. ПРАТ ЧЕРКАСИТАРА 559
1559. ПРАТ ЧЕРКАСИТАРА 563
1560. ПАТ ЧЕРКАСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА 

СТАНЦІЯ
300

1561. ПАРТ ЧЕРКАСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 17127

353

1562. ПАРТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ

323

1563. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ 159
1564. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ 303
1565. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ 324
1566. ТОВ ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХІМІЇ 549
1567. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 561
1568. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 561
1569. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 564
1570. ВАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЕМАЛЬЗАВОД «КАРПАТИ» 381
1571. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 91
1572. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №1 270
1573. ПАТ ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ 622
1574. ПАТ ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ 623
1575. ПРАТ ЧЕРНІГІВОБЛБУД 300

1576. ПАРТ ЧЕРНІГІВОБЛБУД 682
1577. ПРАТ ЧЕРНІГІВРАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 664
1578. ПРАТ ЧЕРНІГІВРИБГОСП 228
1579. ПРАТ ЧЕРНІГІВ-СОРТНАСІННЄОВОЧ 300
1580. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 670
1581. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА НАСІННЄВА БАЗА ПО 

ВИРОБНИЦТВУ, ЗАГОТІВЛІ ТА ЗБУТУ СОРТОВОЇ 
НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ «СОРТНАСІННЄОВОЧ»

637

1582. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА СПМК-604 228
1583. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЕЛЕГАНТ» 198
1584. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 216
1585. ЗАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 725
1586. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ 170
1587. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 664
1588. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 665
1589. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 351
1590. ПАТ ЧЕРНІГІВТОРГБУД 638
1591. ПРАТ ЧЕРНІГІВТОРГБУДМАТЕРІАЛИ 67
1592. ПРАТ ЧЕРНІГІВФІЛЬТР 227
1593. ПРАТ ЧЕРНІГІВФОТО 216
1594. ПРАТ ЧЕРНЯХІВСЬКА АГРОФІРМА «НИВА» 59
1595. ПРАТ ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ 571
1596. ПРАТ ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 214
1597. ПРАТ ЧОРНОМОР 639
1598. ПРАТ ЧОРНОМОР 732
1599. ПАТ ЧОРНОМОРСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 38
1600. ПРАТ ЧОРТКІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 670
1601. ПРАТ ЧОРТКІВСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 92
1602. ПРАТ ЧОРТКІВСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 300
1603. ПРАТ ЧУГУЇВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 409
1604. ПРАТ ШАРШГОРОДСЬКЕ АТП-10528 91
1605. ПРАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА «НІНА» 214
1606. ПРАТ ШВЕЯ 188
1607. ПРАТ ШКІРЯНИК 574
1608. ПРАТ ШКІРЯНИК 588
1609. ПРАТ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ № 82
42

1610. ПАТ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №22 634
1611. ПРАТ ШОСТКИНСЬКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕЛЕКОМ-

СЕРВІС» 
184

1612. ПРАТ ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 15909

90

1613. ПРАТ ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

340

1614. ПРАТ ШОСТКИНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ 
РЕАКТИВІВ 

317

1615. ПРАТ ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 228
1616. ПРАТ ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 571
1617. ШУМСЬКЕ ВАТ «АГРОПРОМТЕХНІКА» 647
1618. ПРАТ ЮГ- АГРО 80
1619. ПРАТ ЮЖАГРОСТРОЙ 691
1620. ПАТ ЮЖНИЙ 306
1621. ПАТ ЮНЕКС БАНК 174
1622. ПАТ ЮНЕКС БАНК 209
1623. ПАТ ЮНЕКС БАНК 297
1624. ПАРТ ЮНІСТЬ 206
1625. ПРАТ ЮНІТІ 430
1626. ПРАТ ЮРБУДПРОЕКТ 206
1627. ПРАТ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» 387
1628. ПАТ ЮРІЯ 576
1629. ПРТ ЮРФІНІННЕСТ 300
1630. ТОВ ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 529
1631. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКЕ АВТОРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10551
670

1632. ПРАТ ЯНІВСЬКЕ 66
1633. ПАТ ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 728
1634. ПРАТ ЯРІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР 87
1635. ПАТ ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 167
1636. ПАТ ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 330
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

при йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 800 
За мов лен ня № 18081/5
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
26.04.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


