Щоденне офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№71 (2824) 13.04.2018 р.
У ЦЬОМУ НОМЕРІ:

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

1

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 03351912
3. Місцезнаходження: 36000 м. Полтава вул. Володимира Козака, б.2-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 50-24-50 (0532)2-92-71
5. Електронна поштова адреса: latenko@poltavagaz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.poltavagaz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства.
II. Текст повідомлення
1).Дата вчинення дії: 11.04.2018.
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації
«Полтавагаз» (далі - Товариство) повідомляє, що відповідно до переліку
акціонерів станом на 05.04.2018, отриманого Товариством 11.04.2018 від
ПАТ «Національний депозитарій України», відбулися зміни на рахунках
власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків голосуючих акцій:
Розмір частки фізичної особи в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 26,006086% (107757 штук простих іменних акцій); розмір
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «Ремонтно-будівельна дільниця
«Одесголовпостач»

2. Код за ЄДРПОУ: 05514198
3. Місцезнаходження: 65082, м.Одеса, вул.Преображенська, будинок 11
4. Міжміський код, телефон та факс: (048) 723-55-56 723-60-04
5. Електронна поштова адреса: glavsnab@te.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: 05514198.sc-ua.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
ІІ. Текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства припинено повноваження Ревізора Шеховцова Юрія Олексійовича (паспорт КК N869338,
26.03.2002, Овідіопольським РВ УМВС України в Одеській обл.). Дата прий-

частки фізичної особи в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій : 26,006086 % (107757 штук простих іменних акцій).
Розмір частки фізичної особи в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 0% (0 штук простих іменних акцій). Розмір частки фізичної особи в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета
акцій: 0% (0 штук простих іменних акцій).
2).Дата вчинення дії: 11.04.2018.
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації
«Полтавагаз» (далі - Товариство) повідомляє, що відповідно до переліку
акціонерів станом на 05.04.2018, отриманого Товариством 11.04.2018 від
ПАТ «Національний депозитарій України», відбулися зміни на рахунках
власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків голосуючих акцій:
Розмір частки фізичної особи в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 0 %(0 штук простих іменних акцій); розмір частки фізичної
особи в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій
: 0 % (0 штук простих іменних акцій).
Розмір частки фізичної особи в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 26,006086% (107757 штук простих іменних акцій). Розмір
частки фізичної особи в загальній кількості голосуючих акцій після зміни
розміру пакета акцій: 26,006086% (107757 штук простих іменних акцій).
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова правління
Гринчак Ростислав Іванович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
11.04.2018
(дата)
няття рішення 12.04.2018 р. Підставою для прийняття рішення є закінчення
терміну повноважень. Розмір пакета акцій, які належать особі 3,00901% статутного капіталу емітента. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – рішення власників. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає. Особа перебувала на посаді з 21.04.2013 р. по
12.04.2018 р. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства обрано Ревізором Шеховцова Юрія Олексійовича (паспорт КК №869338, 26.03.2002,
Овідіопольським РВ УМВС України в Одеській обл.). Дата прийняття рішення
12.04.2018 р. Підставою для прийняття рішення є закінчення терміну повноважень. Розмір пакета акцій, які належать особі 3,00901% статутного капіталу емітента. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб –
рішення власників. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Строк, на який призначено особу, складає 5 років. Інші посади, які
обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: головний механік, ревізор.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова правління /підпис, МП/ О.М.Фрідман 12.04.2018

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№71, 13 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар’єр»
Черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Новопавлiвський
гранiтний кар'єр» 05 квiтня 2018 року було прийнято рiшення про змiну типу
товариства з Публiчного акцiонерного товариства «Новопавлiвський
гранiтний кар'єр» на Приватне акцiонерне товариство «Новопавлiвський
гранiтний кар'єр»
Державна реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну
особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань проведена 06 квiтня
2018 року.
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни – ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР»
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни – ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР»
Наглядова рада ПрАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр»

ПРИВАТНе АКЦIОНЕРНе ТОВАРИСТВо «НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР»
Черговими Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Новопавлiвський гранiтний кар'єр» 05 квiтня 2018 року у зв’язку
з затвердженням статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР» в новiй редакцiї, з метою приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України «Про
акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI, прийнято
рiшення про припинення повноважень членів наглядової ради:
- голова наглядової ради Ченська Вiкторiя Вiкторiвна.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 21.972280%
Особа перебувала на посадi з 31 березня 2016 року
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про
захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа
не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
- член наглядової ради Ченська Наталiя Вiкторiвна.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 24.499997%
Особа перебувала на посадi з 31 березня 2016 року
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про
захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа
не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
- член наглядової ради Ченська Тетяна Володимирiвна.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 44.486351%
Особа перебувала на посадi з 31 березня 2016 року
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про
захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа
не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
Черговими Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Новопавлiвський гранiтний кар’єр» 05 квiтня 2018 року у зв’язку
з затвердженням статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР» в новiй редакцiї, з метою приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України «Про
акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI, прийнято
рiшення про припинення повноважень членів ревізійної комісії:
- голова ревiзiйної комiсiї Хапайло Iрина Сергiївна
Часткою, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0
Особа перебувала на посадi з 31 березня 2017 року
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст.14 Закон України «Про
захист персональних даних» ( №2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа
не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
Черговими Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Новопавлiвський гранiтний кар'єр» 05 квiтня 2018 року не обиралася ревiзiйна комiсiя, оскiльки Статутом Товариства не передбачено
обрання ревiзiйної комiсiї (ревiзора).
- член ревiзiйної комiсiї Князева Наталя Федорiвна.
Часткою, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0
Особа перебувала на посадi з 31 березня 2016 року
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст.14 Закон України «Про
захист персональних даних» ( №2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа
не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
Черговими Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Новопавлiвський гранiтний кар'єр» 05 квiтня 2018 року не обиралася ревiзiйна комiсiя, оскiльки Статутом Товариства не передбачено
обрання ревiзiйної комiсiї (ревiзора).
- член ревiзiйної комiсiї Ванiна Тетяна Iванiвна.

Часткою, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0
Особа перебувала на посадi з 31 березня 2016 року
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст.14 Закон України «Про
захист персональних даних» ( №2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа
не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
Черговими Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Новопавлiвський гранiтний кар'єр» 05 квiтня 2018 року не обиралася ревiзiйна комiсiя, оскiльки Статутом Товариства не передбачено
обрання ревiзiйної комiсiї (ревiзора).
Черговими Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Новопавлiвський гранiтний кар’єр» 05 квiтня 2018 року, в зв’язку
з затвердженням статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР» в новiй редакцiї, з метою приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України «Про
акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI, прийнято
рiшення обрати членами Наглядової ради Товариства:
- Ченську Вiкторiю Вiкторiвну (акцiонер).
Строк призначення 3 (три) роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 21.972280%
Назви посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - голова наглядової ради ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар'єр»ю
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст.14 Закон України «Про
захист персональних даних» ( №2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа
не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
- Ченську Наталiю Вiкторiвну (акцiонер).
Строк призначення 3 (три) роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 24,499997%
Назви посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - член наглядової ради ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар'єр».
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст.14 Закон України «Про
захист персональних даних» ( №2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа
не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
- Ченську Тетяну Володимирiвну (акцiонер).
Строк призначення 3 (три) роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 44.486351%
Назви посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - член наглядової ради ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар'єр».
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст.14 Закон України «Про
захист персональних даних» ( №2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа
не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
Наглядовою
радою
публiчного
акцiонерного
товариства
«Новопавлiвський гранiтний кар'єр» прийнято рiшення вiд 05 квiтня 2018
року (протокол засiдання наглядової ради № 04/18 вiд 05 квiтня 2018 року)
обрати головою наглядової ради - Ченську Вiкторiю Вiкторiвну.
Строк призначення 3 (три) роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 21.972280%
Назви посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - голова наглядової ради ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар'єр».
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст.14 Закон України «Про
захист персональних даних» ( №2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа
не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
Наглядова рада ПрАТ “Новопавлівський гранітний кар’єр”

Приватне акцiонерне товариство
«СМАК.»
Річна інформація емітента
за 2017 рік
1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариство «СМАК.», 32500147, 37600, Полтавська обл., м.Мирго-

2

род, вул.Незалежностi, 4, (05355)52228. 2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії:11.04.2018р. 3.Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:
http://32500147.bs1998.info.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
приватного акцiонерного то«Новопавлiвський
гранiтний

Наглядовою радою

вариства
кар'єр» протокол № 05/18 вiд 10 квiтня 2018 року, у зв’язку з приве-

денням дiяльностi товариства згiдно нормам Закону України «Про
акцiонернi товариства» шляхом затвердження Статуту ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ
КАР’ЄР» у новiй редакцiї, дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 06.04.2018 року,
прийнято рiшення припинити повноваження членів ради директорів:
- виконавчого директора Iвженко Марини Олександрiвни.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0%
Особа перебувала на посадi з 02 листопада 2016 року
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про
захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
- фiнансового директора (головного бухгалтера) Самойлової Людмили
Василiвни.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0%
Особа перебувала на посадi з 21 вересня 2015 року
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про
захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
- технiчного директора Климової Надiї Трохимiвни.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0%
Особа перебувала на посадi з 31 березня 2016 року
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про
захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
Наглядовою
радою
приватного
акцiонерного
товариства
«Новопавлiвський гранiтний кар'єр» протокол № 05/18 вiд 10 квiтня 2018
року, у зв’язку з приведенням дiяльностi товариства згiдно нормам Закону
України «Про акцiонернi товариства» шляхом затвердження Статуту ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«НОВОПАВЛIВСЬКИЙ
ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР» у новiй редакцiї, дата державної реєстрацiї
вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР:
06.04.2018 року, прийнято рiшення обрати до складу ради директорiв:
- виконавчого директора Iвженко Марину Олександрiвну.
Строк призначення 3 (три) роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0%
Назви посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - виконавчий
директор ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар'єр»
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про
захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
- фiнансового директора (головний бухгалтер) Самойлову Людмилу
Василiвну.
Строк призначення 3 (три) роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0%
Назви посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - фiнансовий
директор (головний бухгалтер), заступник головного бухгалтера ПАТ
«Новопавлiвський гранiтний кар'єр»
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про
захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
- технiчного директора Климову Надiю Трохимiвну.
Строк призначення 3 (три) роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0%
Назви посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - технiчний
директор ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар'єр»
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про
захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
- директора департаменту з правових питань Пантюхiну Наталю Миколаївну.
Строк призначення 3 (три) роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0%
Назви посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - ведучий
юрисконсульт ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар'єр»
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про
захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
Наглядова рада ПрАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр”

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
1. Повне найменування
Публічне акцiонерне
емітента, ідентифікаційний код
юридичної особи, місцезнахо- товариство "Укропт
госптовари", 01552658,
дження, міжміський код і
вул. В.Антоновича, 21, м. Вiнниця,
телефон емітента.
Вiнницька область, 21001,
УКРАЇНА, (0432) 27-27-64
2. Дата розкриття повного
06.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
3. Адреса сторінки в мережі
ukroptgosptovary.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну
інформацію.
4. Найменування, ідентифіка- Товариство з обмеженою відповіційний код юридичної особи
дальністю "Аудиторська фірма
- аудиторської фірми (П.І.Б.
"Надійність", 32473281
аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності.
5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові.
Дата проведення: 27.04.2017 року. Кворум зборів: 62,61% до
загальної кількості голосів.Порядок денний :1. Обрання голови та
членів Лічильної комісії з одночасним припиненням повноважень
попереднього складу Лічильної комісії. 2. Звіт Правління про
фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 р. 3. Звіт
Наглядової ради про діяльність в 2016 р. та стан Товариства.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Висновок
незалежної аудиторської фірми щодо річного звіту Товариства за
2016 р. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Правління Товариства.6. Затвердження річного звіту Товариства
за 2016 р. 7. Затвердження порядку покриття збитків, отриманих
Товариством в результаті господарської діяльності .8. Прийняття
рішення про припинення повноважень голови та членів
Наглядової ради Товариства. 9. Прийняття рішення про обрання
членів Наглядової ради Товариства. 10. Затвердження умов
цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмірів їх
винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової
ради Товариства. Всi питання порядку денного зборами
розглянутi i по кожному з них прийнято вiдповiдне рiшення:
1-обрати Лічильну комісію у складі: голова комісії - Бородін Д.С.,
члени Лічильної комісії - Аршинов О.М., Денісов І.В., з
одночасним припиненням повноважень попереднього складу
Лічильної комісії. 2-звіт Правління про фінансово-господарську
діяльність Товариства за 2016 р. взяти до уваги.3- №1 звіт
Наглядової ради за 2016 рік затвердити; №2 діяльність
Наглядової ради за 2016 рік визнати задовільною.4- висновок
незалежної Аудиторської фірми «Надійність» щодо річного звіту
Товариства за 2016 р. взяти до уваги. 5- №1 звіт Правління
ПАТ «УКРОПТГОСПТОВАРИ» за 2016 рік затвердити;№2
діяльність Правління ПАТ «УКРОПТГОСПТОВАРИ» за 2016 рік
визнати задовільною 6- затвердити річний звіт ПАТ
«УКРОПТГОСПТОВАРИ» за 2016 рік.7- затвердити наступний
порядок покриття збитків, отриманих Товариством в результаті
господарської діяльності:1) збільшення кількості угод щодо
надання в оренду офісних та виробничих приміщень2) перегляд
цінової політики Товариства.8-припинити повноваження голови та
членів Наглядової ради, а саме: голови - Третяка О.I., членів Кльоц Г.М., Швець I.I.9-обрати на посади членів Наглядової ради
Третяка О.I., Кльоц Г.М., Швець I.I.10-№1 затвердити умови
цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та
членами Наглядової ради Товариства;№2 встановити, що
діяльність голови та членів Наглядової ради здійснюється на
безоплатній основі ; №3 обрати особою, яка уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з
головою та членами Наглядової ради, голову цих Загальних
зборів акціонерів Бородіна С.А.
6. Інформація про дивіденди: Рішення про виплату дивідендів за
результатами звітного періоду не приймалось, дивіденти не
виплачувались.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента
1 Загальні відомості: 1.1. Повне найменування емі тента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА
ДРУКАРНЯ»
Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: - 02465619 Місце знаходження емітента: 21050 м.Вінниця, вул.Київська, 4.Міжміський код, телефон та факс емітента: (0432) 67-15-49, 67-09-03. Електронна поштова
адреса емітента: vinobl@dryk.com.ua Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.
dryk.com.ua . Регіон емітента – 0510136300 Вид особливої інформації.Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів. 2. Текст повідомлення. Річними загальними зборами
ПрАТ «Вінницька обласна друкарня» 10.04.2018року (протокол №1) прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть
вчинятись товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість

майна робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, що перевищує
25 відсотків але менша ніж 50 відсотків, 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, та надання згоди на підписання таких правочинів Голові Правління
Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів не обмежена. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 5828 тис. гривень. Співвідношення граничної сукупності вартості
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності не визначена. Загальна кількість голосуючих акцій 9 560 570 штук.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах – 5 953 836 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували
«за» прийняття рішення – 5 953 836 штук. Кількість голосуючих акцій, що
проголосували «проти» прийняття рішення – 0 штук. Особа, зазначена
нижче , підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова Правління. Бодлєв Микола Федорович.

Повідомлення ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ»
2. Код за ЄДРПОУ 21489100
3. Місцезнаходження 04053 м. Київ Кудрявський узвіз буд 5-Б
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 482 58 70 (044) 272 18 03
5. Електронна поштова адреса PPo2006@unxp.relc.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом
для
розкриття
Інформації
http:www.unxp.com.ua/
osobliva11042018.pdf
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
Рішення про звільнення членів Наглядової ради прийнято на загальних
зборах акціонерів 11.04.2018 р.
Звільнення посадових осіб виконано на підставі статутних документів
Товариства щодо щорічного переобрання членів Наглядової ради.
Посадова особа Лаша Балавадзе згоди на оприлюднення паспортних даних
не надала. Акціонер, представником якого був Балавадзе Лаша, володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер, представником якого
був Балавадзе Лаша, володiє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт.
вартістю 16 187 632,75 грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 12.04.2017 р.
На загальних зборах акціонерів Товариства Балавадзе Лаша знову обрано до складу Наглядової ради.
Посадова особа Девдаріані Нана згоди на оприлюднення паспортних даних
не надала. Акціонер, представником якого була Девдаріані Нана, володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер, представником якого
була Девдаріані Нана, володiє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт.
вартістю 16 187 632,75 грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 12.04.2017 р.
На загальних зборах акціонерів Товариства Девдаріані Нана знову обрано до складу Наглядової ради.
Посадова особа Буздум Вячеслав згоди на оприлюднення паспортних
даних не надала. Акціонер, представником якого був Буздум Вячеслав, володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер, представником якого був Буздум Вячеслав, володiє пакетом акцій емітента у
розмірі 64750531 шт. вартістю 16 187 632,75 грн. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 12.04.2017 р. На загальних зборах акціонерів Товариства Буздум Вячеслав знову обрано до складу Наглядової ради.
Посадова особа Медоїдзе Гела згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.
Акціонер, представником якого був Медоїдзе Гела, володіє часткою в
статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер, представником якого
був Медоїдзе Гела, володiє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт.
вартістю 16 187 632,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з
12.04.2017 р. На загальних зборах акціонерів Товариства Медоїдзе Гела
знову обрано до складу Наглядової ради.
Посадова особа Девдаріані Леонардо згоди на оприлюднення паспортних
даних не надала. Акціонер, представником якого був Девдаріані Леонардо, во-

лодіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер, представником якого був Девдаріані Леонардо, володiє пакетом акцій емітента у розмірі
64750531 шт. вартістю 16 187 632,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з
12.04.2017 р.На загальних зборах акціонерів Товариства замість Девдаріані Леонардо до складу Наглядової ради обрано Шраменко Анатолія.
Рішення про обрання членів Наглядової ради прийнято на загальних
зборах акціонерів 11.04.2018 р. Баваладзе Лаша - представник акціонера
Компанії «Вільхельміна Холдінг Лімітед» обрано на посаду члена Наглядової ради. Посадова особа Лаша Балавадзе згоди на оприлюднення персональних та паспортних даних не надала. Акціонер, представником якого є
Балавадзе Лаша, володіє часткою в статутному капіталі емітента
99,67452%. Акціонер, представником якого є Балавадзе Лаша, володiє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. вартістю 16 187 632,75 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на
який обрано особу : до наступних річних загальних зборів акціонерів. Інші
посади, які особа обіймала протягом останніх пяти років : д/н.
Девдаріані Нана - представник акціонера Компанії «Вільхельміна Холдінг
Лімітед» обрано на посаду члена Наглядової ради. Посадова особа Девдаріані Нана згоди на оприлюднення персональних та паспортних даних не надала. Акціонер, представником якого є Девдаріані Нана, володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер, представником якого є
Девдаріані Нана, володiє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. вартістю 16 187 632,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Строк, на який обрано особу : до наступних річних загальних зборів
акціонерів. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх пяти років : д/н.
Буздум В'ячеслав - представник акціонера Компанії «Вільхельміна Холдінг
Лімітед» обрано на посаду члена Наглядової ради. Посадова особа Буздум
В'ячеслав згоди на оприлюднення персональних та паспортних даних не надала. Акціонер, представником якого є Буздум В'ячеслав, володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер, представником якого є Буздум
В'ячеслав, володiє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. вартістю 16
187 632,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу : до наступних річних загальних зборів акціонерів.
Інші посади, які особа обіймала протягом останніх пяти років : д/н. 11.04.2018
Медоїдзе Гела - представник акціонера Компанії «Вільхельміна Холдінг
Лімітед» обрано на посаду члена Наглядової ради. Посадова особа Медоїдзе
Гела згоди на оприлюднення персональних та паспортних даних не надала.
Акціонер, представником якого є Медоїдзе Гела, володіє часткою в статутному
капіталі емітента 99,67452%. Акціонер, представником якого є Медоїдзе Гела,
володiє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. вартістю 16 187 632,75
грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на
який обрано особу : до наступних річних загальних зборів акціонерів. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх пяти років : д/н.
Шраменко Анатолій - представник акціонера Компанії «Вільхельміна
Холдінг Лімітед» обрано на посаду члена Наглядової ради. Посадова особа Шраменко Анатолій згоди на оприлюднення персональних та паспортних даних не надала. Акціонер, представником якого є Шраменко Анатолій,
володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер, представником якого є Шраменко Анатолій, володiє пакетом акцій емітента у
розмірі 64750531 шт. вартістю 16 187 632,75 грн.Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу : до наступних річних загальних зборів акціонерів. Інші посади, які особа обіймала
протягом останніх пяти років : д/н.
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова правління 	Левандовський А.С.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДIНВЕСТ-9"
Повне найменування:

Організаційно-правова
акціонерне товариство
форма
Код за ЄДРПОУ
01269626
Адреса місцезнаходження
02090, м.Київ, Сновська, б.20
Телефон емітента
(044) 559-55-74
Електронна поштова адреса budinvest2011@ukr.net
емітента
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://01269626.smida.gov.ua/
Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинів.
10.04.2018 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIНВЕСТ-9" (надалі – Товариство)
були прийняті рішення про прийняття рішення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинів: предмет правочину:
купівля-продаж майна, та оплата послуг для ремонту покрівлі з
утепленням та обладнання опалювальної для автономного опалення
будівлі; одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових
зобов’язань) для фінансування ремонту покрівлі з утепленням та
обладнання опалювальної, передача майна в заставу та/або укладення
інших договорів забезпечення виконання зобов’язань Товариства.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 380 тис. грн. Вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 442,5 тис.грн.;
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 85,88%; загальна кiлькiсть голосуючих
акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у
загальних зборах: 148272 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували "за" прийняття рiшення: 148272 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
законодавства Виконуюча обов'язки Директора Лiпiнська Раїса
Григорiвна.

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 «НАТУРФАРМ», код за ЄДРПОУ

24930169, вул.Лісна, 30А, м.Київ,
04075, (044) 431-84-31
06.04.2018

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
http://www.naturpharm.kiev.ua/
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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
Приватне акціонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство
місцезнаходження, міжміський
«ВНЕШТРАНС», код за ЄДРПОУ
код та телефон емітента
22959140, вул.Кіквідзе, 18-А, м.Київ,
01103, Україна, (044) 494-22-30
2. Дата розкриття повного тексту 30.03.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://22959140.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента,
ідентифікаційний код юридичної
особи, місцезнаходження,
міжміський код і телефон
емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ
ЗАВОД», код ЄДРПОУ 00952189,

вул.Маршала Бiрюзова, 43А,
м.Полтава, Полтавська область,
36007, 0532-610805
2. Дата розкриття повного тексту річ- 11.04.2018
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
3. Адреса сторінки в мережі
http://patpkz.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію.
4. Найменування, ідентифікаційний Товариство з обмеженою відповікод юридичної особи - аудиторської дальністю "Січень-Аудит", код
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної ЄДРПОУ 32996030
особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності.
5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 12.04.2017 року. Кворум зборів: 99,44% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання
лічильної комісії Зборів Товариства. 2. Про схвалення рішення Наглядової
ради, прийнятого 17 лютого 2017 р., а саме: «Про встановлення порядку та
способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 12 квітня 2017 р.».
3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів. 4. Про прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.
5. Про обрання голови та секретаря Зборів. 6. Про розгляд звіту Наглядової
Ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту. 7. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 8. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії
Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду таких висновків. 9. Про затвердження річного звіту Товариства за
2016 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 10. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи за
2016 рік. 11. Про прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками
діяльності Товариства у 2016 р. 12. Про прийняття рішення про зміну типу
Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства. 13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом
викладення його у новій редакції. 14. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 15. Про скасування дії Положень: «ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ
ЗАВОД»», «ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»», «ПРО РЕВІЗІЙНУ
КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ
КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»», «ПРО ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»». 16. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ
КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»,
«Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», «Про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»
та Принципів (кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД». 17. Про
припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
18. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 19. Про затвердження
умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з
членами Наглядової ради Товариства.
20. Про виконання обов’язків раніше обраними членами Ревізійної комісії
Товариства до закінчення строку повноважень, на який їх було обрано.
21. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття
такого рішення на Зборах. 22. Про схвалення вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість. Пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань порядку денного
рішення прийняті, протокол загальних зборів акціонерів розміщено на сайті
емітента - http://patpkz.com.ua
6. Інформація про дивіденди: за звітний період дивіденди не виплачувались.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ»
Повідомлення ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ»
2. Код за ЄДРПОУ21489100
3. Місцезнаходження 04053 Київ Кудрявський узвіз 5-Б
4. Міжміський код, телефон та факс +38(044) 463 70 39 +38(044) 272 18 03
5. Електронна поштова адреса Ppo2006@unxp.relc.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом
для
розкриття
інформації
www.unxp.com.ua/
osobliva11042018_2.pdf
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення
1).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 11.04.2018;Відомості

щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: розробка
проектно-кошторисної документації, надання інжинірингових послуг, виконання пуско-налагоджувальних робіт, зміна кредиторів за договорами позики, оформлення банківських гарантій та інших правочинів у відповідності
до Статуту Товариства ;
Гранична сукупна вартість правочинів: 392310 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 247050 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 158,79781%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 64831700;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах: 64755996;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:
64750799;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 .
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова правління 	Левандовський А.С.

Шановний акціонер!

назвою вулиці; - перелік засновників (учасників) юридичної особи згідно
реєстру акціонерів (без кількості); - доповнити види діяльності: 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами
та санітарно-технічними виробами; 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до
нього; 49.41 Грузовий автомобільний транспорт; 68.10 Купівля та продаж
власного нерухомого майна; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію
власного чи орендованого нерухомого майна; - замінити відомості про
органи управління юридичної особи; - змінити інформацію про здійснення
зв»язку.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності товариства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
(2017р.)
(2016р.)
Усього активів
44981
39668
Основні засоби (за залишковою вартіс24940
24751
тю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
5277
4352
Сумарна дебіторська заборгованість
8719
4312
Грошові кошти та їх еквіваленти
2399
3431
Нерозподілений прибуток
38717
35696
Власний капітал
40052
37031
Статутний капітал
100
100
Довгострокові зобов'язання і забезпе702
590
чення
Поточні зобов'язання
4227
2047
Чистий прибуток (збиток)
3406
3512
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2000
2000
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
86
96
періоду

ПрАТ «Київспецмонтаж»

(ЄДРПОУ 04012615, місце знаходження 02140 м. Київ вул. Б.Гмирі, 2)
Повідомляє про доповнення до проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2018 року
о 15 годині 30 хвилин за адресою: 02140 м. Київ, вул. Б.Гмирі, 2 (приміщення (офіс) ПрАТ «Київспецмонтаж»)
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецмонтаж» опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР
«Відомості НКЦПФР» №58 (2811) від 26.03.2018р.
Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, за
рішенням Наглядової ради доповнено п.9. Проект порядку деннного та
проект рішення з питань проекту порядку денного з доповненням:
ПРОЕКТ ПОРЯДОКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт Виконавчого органу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.
4. Звіт Ревізора за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку ревізора.
5. Затвердження балансу Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку та прийняття рішення про виплату дивідендів.
7. Затвердження змін до Положень «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про загальні збори».
8. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж»
на 2018 рік.
9. Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в
Єдиному державному реєстрі.
Проект рішення з питання першого проекту порядку денного: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Штейн Галина Ушерівна – голова
комісії, Гладчук Микола Васильович– секретар комісії, Панченко Володимир Григорович– член комісії. Проект рішення з другого питання проекту порядку денного: Затвердити звіт Виконавчого органу за 2017 рік. Проект рішення з питання третього проекту порядку денного: Затвердити
звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства. Проект рішення з питання четвертого проекту порядку
денного: Затвердити звіт Ревізора за 2017р. та висновок Ревізора. Проект
рішення з питання п’ятого проекту порядку денного. Затвердити баланс Товариства за 2017 рік. Проект рішення з питання шостого проекту
порядку денного: : Затвердити розподіл прибутку Товариства та рішення
про виплату дивідендів за підсумками роботи в 2017 році. .Проект рішення з питання сьомого проекту порядку денного: Затвердити зміни до
Положень «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про загальні збори».
Проект рішення з питання восьмого проекту порядку денного: Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2018 рік.
Проект рішення з питання дев’ятого проекту порядку денного: Внести
зміни (поправаки) до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі:
- найменування юридичної особи англійською мовою; - місцезнаходження юридичної особи за зміненою, відповідно до рішення Київради,
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Реєстраціця акціонерів та їх представників відбудеться 26 квітня 2018
року з 14 год. 15 хв до 15 год. 15 хв в приміщенні (офісі) ПрАТ «Київспецмонтаж» по вул. Б.Гмирі, 2. Реєстер акціонерів, які мають право на участь
у чергових Загальних зборах, складається станом на 24 годину 20 квітня
2018 року. Для реєстрації акціонер повинен мати документ, що посвідчує
його особу, представник акціонера повинен мати документ, що посвідчує
його особу та право участі та голосування на загальних зборах, оформлені
у відповідності до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який підтверджує повноваження предстаавника, та документ, який
посвідчує особу (паспорт чи інш.).
З матеріалами щодо питань порядку денного Зборів можна ознайомитися в ПрАТ «Київспецмонтаж», відповідальна особа Ремез Г.І.
тел: (044) 220-27-40, 067 466-39-95 та на веб-сайті - ksm.kiev.ua
Наглядова рада.

№71, 13 квітня 2018 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«БОБРОВИЦЬКЕ
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»,

код ЄДРПОУ 00957040, вул.Горького, 1,
м.Бобровиця, р-н.Бобровицький,
Чернiгiвська область, 17400, Україна,
(04632) 2-31-58
10.04.2018

2. Дата розкриття
повного тексту річної
інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії.
3. Адреса сторінки в
http://bobrovica-hpp.emit.com.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію.
Товариство з обмеженою відповідальністю
4. Найменування,
«Аудиторська фірма «Регістр», код ЄДРПОУ
ідентифікаційний код
21647622
юридичної особи аудиторської фірми
(П.І.Б. аудитора фізичної особи підприємця), якою
проведений аудит
фінансової звітності.
5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові.
Дата проведення: 31.03.2017 року. Кворум зборів: 100% до
загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на
зборах:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 16 лютого
2017 р., а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення
бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів 31
березня 2017 р.».
3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для
голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на
загальних зборах акціонерів.
4. Про прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.
5. Про обрання голови та секретаря Зборів.
6. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про роботу за
2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про
роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
таких висновків.
9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, у тому
числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
10. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за
підсумками роботи за 2016 рік.
11. Про прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками
діяльності Товариства у 2016 р.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом
викладення його в новій редакції.
13. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних
правочинів, які можуть вчинятися Товариства протягом одного року
з дати прийняття такого рішення на Зборах.
14. Про попереднє схвалення вчинення Товариством правочинів,
щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством
протягом одного року з дати прийняття такого рішення на Зборах.
15. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову
Раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
16. Про внесення змін та доповнень до Положення про Директора
Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Особи, що подавали пропозиції допереліку питань порядку денного:
пропозицій до порядку денного не подавалось.
Результати розгляду питань порядку денного: з усіх
питань порядку денного рішення прийняті, протокол загальних
зборів акціонерів розміщено на сайті емітента
http://bobrovica-hpp.emit.com.ua.
6. Інформація про дивіденди: за звітний період дивіденди не виплачувались.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ідентифікаційний код юридичної
ТОВАРИСТВО «СУЛА
особи, місцезнаходження,
АГРО», код ЄДРПОУ 03777634,
міжміський код і телефон
вул Ленiна, будинок 57, с.Вiльшана,
емітента.
р-н.Недригайлiвський, Сумська область, 42127, (0545) 55-16-32
2. Дата розкриття повного тексту 11.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
3. Адреса сторінки в мережі
www.vilshana.emitents.org
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію.
4. Найменування, ідентифікацій- Товариство з обмеженою відповіний код юридичної особи - ауди- дальністю «Аудиторська фірма
торської фірми (П.І.Б. аудитора - «Регістр», код ЄДРПОУ 21647622
фізичної особи - підприємця),
якою проведений аудит фінансової звітності.
5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата
проведення: 10.04.2017 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості
голосів. Порядок денний загальних зборів акціонерів 1. Про обрання
лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 17 лютого 2017 р.,
а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня
для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на
загальних зборах акціонерів 10 квітня 2017 р.». 3. Про встановлення
порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня
для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів. 4. Про
прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. 5. Про обрання
голови та секретаря Зборів. 6. Про розгляд звіту Наглядової Ради
Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту. 7. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту. 8. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної
комісії Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду таких висновків. 9. Про затвердження річного звіту
Товариства за 2016 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за
2016 рік. 10. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за
підсумками роботи за 2016 рік. 11. Про прийняття рішення щодо виплати
дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2016 р. 12. Про
прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне,
про прийняття рішення про зміну найменування Товариства. 13. Про
внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій
редакції. 14. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
15. Про скасування дії Положень: Положення про Загальні збори
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУЛА АГРО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУЛА АГРО», Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУЛА АГРО», Положення про
одноосібний виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА«СУЛА АГРО». 16. Про затвердження Положень: «Про
загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУЛА АГРО», «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СУЛА АГРО», «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУЛА АГРО», «Про Директора
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУЛА АГРО», Принципи
(кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СУЛА АГРО». 17. Про припинення повноважень Голови
та членів Наглядової ради Товариства. 18. Про обрання членів
Наглядової ради Товариства. 19. Про затвердження умов цивільноправових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться
з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 20. Про виконання
обов’язків раніше обраними членами Ревізійної комісії Товариства до
закінчення строку повноважень, на який їх було обрано. 21. Про
прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття
такого рішення на Зборах. 22. Про схвалення вчинення Товариством
правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Результати розгляду питань порядку денного: З усіх питань порядку
денного рішення прийняті, протокол загальних зборів акціонерів
розміщено на сайті емітента - www.vilshana.emitents.org
6. Інформація про дивіденди за звітний період дивіденди не виплачувались .
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№71, 13 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента,
ідентифікаційний код юридичної
особи, місцезнаходження,
міжміський код і телефон
емітента.

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВИРІВСЬКЕ
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», код ЄДРПОУ

05387446, вул.Привокзальна, буд. 5, с.
Бiлани, р-н. Бiлопiльський, Сумська область, 41851, Україна, (0544) 39-51-14
2. Дата розкриття повного тексту річ- 10.04.2018
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
3. Адреса сторінки в мережі Інтер- www.vhpp.com.ua
нет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію.
4. Найменування, ідентифікаційний Товариство з обмеженою відповікод юридичної особи - аудиторської дальністю «Аудиторська фірма
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної «Регістр», код ЄДРПОУ 21647622
особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності.
5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 11.04.2017 року. Кворум зборів: 99,99% до загальної кількості голосів.
Перелiк питань порядку денного 1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 17 лютого
2017 р., а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 11 квітня 2017 р.».
3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів. 4. Про прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. 5. Про
обрання голови та секретаря Зборів. 6. Про розгляд звіту Наглядової Ради
Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 8. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії
Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду таких висновків. 9. Про затвердження річного звіту Товариства за
2016 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 10. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи за
2016 рік. 11. Про прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками
діяльності Товариства у 2016 р.
12. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства. 13. Про
внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 14. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 15. Про скасування дії
Положень: «ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»», «ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРІВСЬКЕ
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»», «ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»», «ПРО ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРІВСЬКЕ ХЛІБО
ПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»». 16. Про затвердження Положень: «Про
загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», «Про Наглядову раду
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», «Про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», Принципи (кодекс)
корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО». 17. Про припинення
повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 18. Про обрання
членів Наглядової ради Товариства.
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 20. Про виконання обов’язків раніше обраними членами Ревізійної комісії Товариства до
закінчення строку повноважень, на який їх було обрано. 21. Про прийняття
рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення на Зборах. 22. Про схвалення вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку
денного: пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось. Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань порядку денного рішення прийняті, протокол загальних зборів акціонерів розміщено на сайті
емітента - www.vhpp.com.ua.
6. Інформація про дивіденди: за звітний період дивіденди не виплачувались.
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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 акцiонерне товариство «Кременчуцьке кар'єроуправління
«Кварц»

2.Код за ЄДРПОУ: 35328439
3.Місцезнаходження: 39631, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Київ
ська, 85
4.Міжміський код, телефон та факс: (05366) 5-15-34, (0536) 77-77-27
5.Електронна поштова адреса: kky_kvarz@ukrpost.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.kvarc.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 11.04.18 р. (протокол
від 11.04.18 р.).
Відомості щодо правочинів:
Характер правочинів та їх гранична сукупна вартість: укладання кредитних
договорів АТ «ККУ «Кварц» з ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» гранична сукупна вартість яких – не більше 30 млн. грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 50,47%; укладання договорів, що забезпечують виконання
зобов’язань за кредитними договорами, укладеними з ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю АТ
«ККУ «Кварц») гранична сукупна вартість яких – не більше 60 млн. грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності – 100,95%; укладання договорів, що забезпечують виконання АТ «ККУ «Кварц» зобов’язань інших фізичних
чи юридичних осіб перед ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», як Майновим поручителем чи Іпотекодавцем (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є
власністю АТ «ККУ «Кварц») гранична сукупна вартість яких – не більше 60
млн. грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 100,95%. Всі
договори можуть бути укладені АТ «ККУ «Кварц» з ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»
до дати наступних річних Загальних зборів акціонерів (не пізніше 30.04.19 р.).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 59437 тис.грн.
Загальна кількість голосуючих акцій – 14855 акції, кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах – 10941 акції, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 10941 акції та «проти»
прийняття рішення - 0 акцій.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади Директор Федотов Г.І. ( підпис ) М.П. ( ініціали
та прізвище керівника ) 12.04.2018

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ідентифікаційний код юридичної
ТОВАРИСТВО "СОФІЯ", код
особи, місцезнаходження,
ЄДРПОУ 04594605, бульв. Незалежміжміський код і телефон
ності, 16, м. Бровари, Київська область,
емітента.
07400, (04594)51445
2. Дата розкриття повного тексту 02.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
3. Адреса сторінки в мережі
www.sophia.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію.
4. Найменування, ідентифікацій- Товариство з обмеженою відповіний код юридичної особи - ауди- дальністю «Аудиторська фірма
торської фірми (П.І.Б. аудитора - «Лисенко», код ЄДРПОУ35796588
фізичної особи - підприємця),
якою проведений аудит фінансової звітності.
5. Інформація про загальні збори: загальні збори акціонерів в 2017 році
не проводились.
6. Інформація про дивіденди: дивіденди за звітний період не виплачувались.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»

(код ЄДРПОУ: 05393085, місцезнаходження: Україна, 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Колеусівська, 1)
(далі – Товариство)
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення Загальних зборів: 14 травня 2018 року о
12:00 год.
Місце проведення Загальних зборів: Україна, 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Колеусівська, 1, (зал засідань дільниці
КВПтаМО ПрАТ «ДКХЗ»).
Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:
14 травня 2018 року о 11:00 год.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:
14 травня 2018 року о 11:45 год.
Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: Україна,
51901, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Колеусівська, 1,
(зал засідань дільниці КВПтаМО ПрАТ «ДКХЗ»).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 07 травня 2018 року станом на 24-00 годину.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних
зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу
Товариства за 2017 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства
за 2017 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності
Товариства у 2017 році.
6. Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочинів,
що були укладені Товариством до дати проведення Загальних зборів акціо
нерів, як значні правочини, вартість яких перевищувала на той час 50 відсотків балансової вартості активів Товариства.
7. Про затвердження договору застави, що укладений Товариством із
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Основні показники фінансово-господарської діяльності
приватного акціонерного товариства «Дніпровський коксохімічний
завод»
за 2017 рік (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
9 973 094
2 649 384
Основні засоби (за залишковою вартістю)
300 940
329 040
Запаси
383 226
157 962
Сумарна дебіторська заборгованість
2 806 326
91 649
Гроші та їх еквіваленти
2 446
8 666
Нерозподілений прибуток (непокритий
1 391 226
238 448
збиток)
Власний капітал
1 561 810
409 032
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
170 584
170 584
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
124 146
91 686
Поточні зобов'язання і забезпечення
8 287 138
2 148 666
Чистий фінансовий результат: прибуток
1 192 963
(273 260)
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
682 337 284 682 337 284
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
1,74835
-0,40048
акцію (грн.)
Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 682 337 284 (шістсот вісімдесят два мільйони триста
тридцять сім тисяч двісті вісімдесят чотири) штук, із них – 677 513 607
(шістсот сімдесят сім мільйонів п’ятсот тринадцять тисяч шістсот сім) штук
голосуючих акцій.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.dkhz.com.ua
Для участі у загальних зборах акціонеру Товариства необхідно надати
Реєстраційній комісії паспорт, а представнику акціонера – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену
відповідно до вимог чинного законодавства України.
Від дати надіслання цього повідомлення до дня, що передує дню проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів,
особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: Україна, 51901, Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, вул. Колеусівська, 1, ПрАТ «ДКХЗ», кабінет відділу корпоративних відносин та власності (2-й поверх заводоуправління, ком. 214) з понеділка
по п’ятницю з 9.00 год. до 16.00 год., за винятком неробочих та святкових днів,
а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу,
належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу
корпоративних відносин та власності Мінаєв Станіслав Ігорович.
До початку Загальних зборів акціонери мають право на отримання від
Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань,
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного
загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариством може
бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.
Кожен акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку
денного загальних зборів, а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення
загальних зборів щодо нових кандидатів до складу органів товариства.
Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI
Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів
зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та
укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від
власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок
в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
У разі, якщо Ви, як власник цінних паперів, протягом одного року з дня
набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах від
власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери
на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі,
Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента
встановлюється депозитарною установою в системі депозитарного обліку.
У випадку призначення акціонером свого представника на участь та голосування на Загальних зборах, такий представник діє на підставі виданої
йому довіреності від акціонера. Довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може
посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими
документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та
голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Телефон для довідок Товариства: (0569) 56-78-34.
Телефон для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ'ЄДНАНА
РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (044) 228-91-65, (050) 425-00-37
Генеральний директор ПрАТ «ДКХЗ»
Є.В. Дідусь

Приватне акціонерне товариство
«Промбудприлад»
Річна інформація емітента
ПрАТ «Промбудприлад» за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне
товариство «Промбудприлад», 31588943, вул. Сахарова, 42, м.Львiв,

Франкiвський, Львівська, 79012, 032/297-13-59
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.prombudprylad.bfg.lviv.ua

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація ПрАТ «УВТК» за 2017 рік
І.Основні відомості про емітента 1.Повне найменування емітента, код за
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Управлiння виробничо-технологiчного комплектування», 05408177, вул. Сiчневого прориву, 41Г, м.Бiла Церква, Київська обл., 09113, (4563)4-71-77. 2. Дата розкриття повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2017.
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 05408177.infosite.com.ua. 4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Консалт Україна», 35572900. 5. Інформація про
загальні збори. Чергові збори відбулися 31.03.2017р. Порядок денний:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення її
повноважень. 2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв
акцiонерiв. 3.Звiт Директора про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2016рiк,та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора .4.Звiт Наглядової ради Товариства про результати
дiяльностi у 2016 роцi,та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Наглядової ради. 5.Звiт та висновки Ревiзора про результати фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi, та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора. 6.Затвердження рiчного
звiту,та балансу Товариства за 2016 рiк,та визначення основних напрямкiв
дiяльностi Товариства на 2017 рiк. 7.Прийняття рiшення про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства по пiдсумкам роботи за 2016 рiк.
8. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради. За рішенням загальних
зборів прибуток за 2016 рік в сумі 39,2 т. грн. буде направлено на розвиток
виробництва. 6.Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприємництва (тис. грн.) Найменування показника; Період попередній;
звітний; Усього активів; 368; 395,8; Основні засоби (за залишковою вартістю); 248,2; 213,8; Довгострокові фінансові інвестиції; 0; 0; Виробничі запаси;
24,5; 21,8; Сумарна дебіторська заборгованість; 85,2; 115,2; Грошові кошти
та їх еквіваленти; 9,4; 44,5; Власний капітал; 344,1; 383,3; Статутний капітал; 257,1; 257,1; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток); 34,9; 74,1;
Довгострокові зобов’язання і забезпечення; 8,2; 0,3; Поточні зобов’язання і
забезпечення; 15,7; 12,2; Чистий прибуток (збиток); 25,1; 39,2. Цінні папери
власних випусків в звітному періоді не викупалися.
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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАмісцезнаходження,
ВОД
"ЕНЕРГЕТИК",
24742491,
міжміський код та
вул. Бориспiльська, будинок 9, м.Київ, Дарницьтелефон емітента
кий район, 02099, Україна, (044) 566-12-14
2. Дата розкриття повного 12.04.2018 р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.ez-energetic.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих)акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, Приватне Акціонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнахоТовариство "Індастріал
дження, міжміський код та
Медіа Нетворк", 33056474,
телефон емітента
пр-т Героїв Сталінграда, 27, м.Київ,
Оболонський р-н, 04210, (044)428-9850
2. Дата розкриття повного тексту 12.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://ipnet.ua/2017/zvit_dkcpfr_2017_
Інтернет, на якій розміщено
ipnet.ua.html
регулярну річну інформацію
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнахотовариство "КЗЕСОдження, міжміський код та
Холдинг", 31097330, 74800,
телефон емітента
Херсонська область, мiсто Каховка,
вулиця Пушкiна, будинок 109, 05536
4-11-53
2. Дата розкриття повного тексту 12.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.zvitrik.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Вельмишановний акціонеру!
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

ТОВАРИСТВО «ГАЗТЕК»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ

2. Місцезнаходження 04116, Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, 11
3. Код за ЄДРПОУ 31815603
4. Міжміський код та телефон, факс (+ 38 044) 207 53 40, 205 58 91,
5. Електронна поштова адреса office@gaztek.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://gaztek.prat.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміст інформації: зміна складу Наглядової ради емітента
14.03.2018 року представника акцiонера ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ
ЛIМIТЕД (PASLER ENTERPRISES LIMITED) у Наглядовій ради пана
Шиманського Ярослава Львовича на засiданнi Наглядової ради емiтента
(Протокол засідання №14-18/03 від 14.03.2018 р. ) було обрано Головою
Наглядової ради. Згідно до рішення Наглядової ради емітента (Протокол засідання № 06-18/04 від 06.04.2018 року) Наглядова рада
переобрала Голову Наглядової ради емітента. Пан Шиманський Я.Л. до
06.04.2018 року включно займав посаду Голови Наглядової ради, а з
07.04.2018 року займає посаду члена Наглядової ради емітента. Особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями емiтента не
володiє. В особи вiдсутня непогашена судовимiсть за корисливi та
посадовi злочини. Останнi п'ять рокiв пан Шиманський Я.Л. займав
посади директора департаменту кредитно-розрахункових операцiй в
ПАТ "УКРТАНСГАЗ", директора ПП "АНГАР". У Наглядовій раді пан
Шиманський має повноваження по 29.04.2019 року включно. Інших
посад в емітенті дана особа не займає.
З 14.03.2018 року представником акцiонера КРЕЗЕР ХОЛДIНГС
ЛIМIТЕД (KREZER HOLDINGS LIMITED у Наглядовій ради є пані
Левицька-Огай Тетяна Ярославiвна. Згідно до рішення Наглядової ради
емітента (Протокол засідання № 06-18/04 від 06.04.2018 року) Наглядова рада обрала пані Левицьку-Огай Т.Я. на посаду Голови Наглядової
ради емітента з 07.04.2018 року. Особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних, акцiями емiтента не володiє. В особи вiдсутня
непогашена судовимiсть за корисливi та посадовi злочини. Останнi п'ять
рокiв пані Левицька-Огай Т.Я. займала посаду провiдного фахiвця в ПАТ
"ЕРСТЕ БАНК" та посаду провiдного фахiвця вiддiлу обробки та
зберiгання документацiї центру супроводження клiєнтських операцiй
ПАТ "СБЕРБАНК". У Наглядовій раді пані Левицька-Огай Т.Я. має повноваження по 29.04.2019 року включно. Інших посад в емітенті дана особа
не займає.
Обґрунтування усіх змін у складі Наглядової ради – рішення членів
Наглядової ради Емітента згідно до Положення про Наглядову раду
ПрАТ «ГАЗТЕК», Статуту ПрАТ «ГАЗТЕК» та чинного законодавства
України.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підстверджує достовірність інформації, що
міститься в повідомленні, Директор ПрАТ «ГАЗТЕК» Марчук О.М.
11.04.2018 року

№71, 13 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 акцiонерне товариство «Кременчуцьке кар'єроуправління
«Кварц»

2.Код за ЄДРПОУ: 35328439
3.Місцезнаходження: 39631, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Київська, 85
4.Міжміський код, телефон та факс: (05366) 5-15-34, (0536) 77-77-27
5.Електронна поштова адреса: kky_kvarz@ukrpost.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.kvarc.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ККУ «Кварц» (протокол від 11.04.18 р.) у зв’язку зі зміною типу та найменування Товариства:
1. Припинено повноваження:
- Директора Федотова Геннадія Івановича, паспорт КО 944217 Крюківським РВ у м.Кременчуці УДМС України в Полтавській обл. 05.12.13 р. На
посаді перебував з 19.04.17 р. по 11.04.18 р. Розмір пакета акцій ПАТ «ККУ
«Кварц» - 5497 акцій на загальну суму 274850,0 грн., що становить
35,2937% в статутному капіталі емітента;
- Голови Наглядової ради Легкого Івана Семеновича, паспорт КН 642447
Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 19.05.98 р. На
посаді перебував з 19.04.17 р. по 11.04.18 р. Розмір пакета акцій ПАТ «ККУ
«Кварц» - 170 акцій на загальну суму 8500,0 грн., що становить 1,0915% в
статутному капіталі емітента;
- члена Наглядової ради Радченко Анатолія Iвановича, паспорт КН
785747 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
24.11.98 р. На посаді перебував з 19.04.17 р. по 11.04.18 р. Розмір пакета
акцій ПАТ «ККУ «Кварц» - 155 акцій на загальну суму 7750,0 грн., що становить 0,995% в статутному капіталі емітента;
- члена Наглядової ради Абрамика Володимира Ярославовича, паспорт
КО 944216 Крюківським РВ у м.Кременчуці УДМС України в Полтавській обл. 05.12.13 р. На посаді перебував з 19.04.17 р. по 11.04.18 р. Розмір пакета акцій ПАТ «ККУ «Кварц» - 1377 акцій на загальну суму 68850,0
грн., що становить 8,84% в статутному капіталі емітента;
- члена Наглядової ради Яковенко Віктора Івановича, паспорт КО
375317 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
12.04.02 р. На посаді перебував з 19.04.17 р. по 11.04.18 р. Розмір пакета
акцій ПАТ «ККУ «Кварц» - 200 акцій на загальну суму 10000,0 грн., що становить 1,284% в статутному капіталі емітента;
- члена Наглядової ради Синьоокого Юрія Анатолійовича, паспорт КН
284616 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
13.12.96 р. На посаді перебував з 19.04.17 р. по 11.04.18 р. Розмір пакета
акцій ПАТ «ККУ «Кварц» - 30 акцій на загальну суму 1500,0 грн., що становить 0,1926% в статутному капіталі емітента;
- Голови Ревізійної комісії Лубенець Марини Сергіївни паспорт КО
510348 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
01.08.03 р. На посаді перебувала з 12.04.16 р. по 11.04.18 р. Розмір пакета
акцій ПАТ «ККУ «Кварц» - 40 акцій на загальну суму 2000,0 грн., що становить 0,2568% в статутному капіталі емітента;
- члена Ревізійної комісії Яковця Євгена Леонідовича паспорт КН 121278
Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 14.06.96 р. На
посаді перебував з 12.04.16 р. по 11.04.18 р. Розмір пакета акцій ПАТ «ККУ
«Кварц» - 140 акцій на загальну суму 7000,0 грн., що становить 0,8989% в
статутному капіталі емітента;
- члена Ревізійної комісії Івахно Олега Михайловича паспорт КО 826634
Автозаводським РВ КМУ ГУМВС України в Полтавській обл. 04.08.10 р. На
посаді перебував з 12.04.16 р. по 11.04.18 р. Розмір пакета акцій ПАТ «ККУ
«Кварц» - 1274 акцій на загальну суму 63700,0 грн., що становить 8,18% в
статутному капіталі емітента.
2. Обрано Директором Федотова Геннадія Івановича, паспорт КО
944217 Крюківським РВ у м.Кременчуці УДМС України в Полтавській обл.
05.12.13 р. строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів).
Протягом останніх 5 років займав наступні посади на ПАТ (ЗАТ) «ККУ
«Кварц»: з 16.02.06 р. – Директор, з 11.04.18 р. – Директор Товариства.
Розмір пакета акцій емітента - 5497 акцій на загальну суму 274850,0 грн.,
що становить 35,2937% в статутному капіталі емітента.
Обрано Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення
річних Загальних зборів):
- член Наглядової ради Легкий Іван Семенович, паспорт КН 642447 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 19.05.98 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади на ПАТ (ЗАТ) «ККУ «Кварц»: з
01.05.09 р. – головний механік кар’єроуправління; з 30.03.11 р. Голова Наглядової ради ПАТ (ЗАТ) «ККУ «КВАРЦ»; з 11.04.18 р. - член Наглядової

ради Товариства. Розмір пакета акцій емітента - 170 акцій на загальну суму
8500,0 грн., що становить 1,0915% в статутному капіталі емітента;
- член Наглядової ради Радченко Анатолій Iванович, паспорт КН 785747
Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 24.11.98 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади на ПАТ (ЗАТ) «ККУ «Кварц»:
з 01.05.09 р. - начальник транспортного цеху; з 30.03.11 р. - член Наглядової ради ПАТ (ЗАТ) «ККУ «КВАРЦ»; з 11.04.18 р. - член Наглядової ради
Товариства. Розмір пакета акцій емітента - 155 акцій на загальну суму
7750,0 грн., що становить 0,995% в статутному капіталі емітента;
- член Наглядової ради Абрамик Володимир Ярославович, паспорт КО
944216 Крюківським РВ у м.Кременчуці УДМС України в Полтавській обл.
05.12.13 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади на ПАТ (ЗАТ) «ККУ
«Кварц»: з 01.05.09 р. - заступник директора з маркетингу та збуту; з 30.03.11 р. член Наглядової ради ПАТ (ЗАТ) «ККУ «КВАРЦ»; з 11.04.18 р. - член Наглядової
ради Товариства. Розмір пакета акцій емітента - 1377 акцій на загальну суму
68850,0 грн., що становить 8,84% в статутному капіталі емітента;
- член Наглядової ради Яковенко Віктор Іванович, паспорт КО 375317
Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 12.04.02 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади на ПАТ (ЗАТ) «ККУ «Кварц»:
з 23.10.95 р. - начальник дробильно-сортувального цеху; з 19.04.17 р. член Наглядової ради ПАТ «ККУ «Кварц»; з 11.04.18 р. - член Наглядової
ради Товариства. Розмір пакета акцій емітента - 200 акцій на загальну суму
10000,0 грн., що становить 1,284% в статутному капіталі емітента;
- член Наглядової ради Синьоокий Юрій Анатолійович, паспорт КН
284616 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
13.12.96 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади на ПАТ (ЗАТ)
«ККУ «Кварц»: з 02.08.10 р. начальник відділу матеріально-технічного забезпечення; з 19.04.17 р. - член Наглядової ради ПАТ «ККУ «Кварц»; з
11.04.18 р. - член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій емітента - 30 акцій на загальну суму 1500,0 грн., що становить 0,1926% в статутному капіталі емітента.
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5 від 11.04.18 р.)
обрано Головою Наглядової ради Легкого Івана Семеновича, паспорт КН
642447 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
19.05.98 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади на ПАТ (ЗАТ)
«ККУ «Кварц»: з 01.05.09 р. головний механік кар’єроуправління; з
30.03.11 р. Голова Наглядової ради ПАТ (ЗАТ) «ККУ «КВАРЦ»; з 11.04.18 р.
Голова Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій емітента - 170
акцій на загальну суму 8500,0 грн., що становить 1,0915% в статутному
капіталі емітента.
Всі обрані посадові особи є акціонерами Товариства, не є представниками акціонерів (групи акціонерів), не є незалежними директорами.
Обрано Ревізійну комісію ПАТ «ККУ «Кварц» строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів):
- член Ревізійної комісії Лубенець Марина Сергіївна, паспорт КО 510348
виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
01.08.03 р. Протягом останніх 5 років займала наступні посади на
ПАТ (ЗАТ) «ККУ «Кварц»: з 01.09.2009 р. начальник планово-економічного
відділу, з 11.04.13 р. член Ревізійної комісії; з 11.04.18 р. член Ревізійної
комісії Товариства. Розмір пакета акцій емітента - 40 акцій на загальну суму
2000,0 грн., що становить 0,2568% в статутному капіталі емітента;
- член Ревізійної комісії Івахно Олег Михайлович, паспорт КО 826634
Автозаводським РВ КМУ ГУМВС України в Полтавській обл. 04.08.10 р.
Протягом останніх 5 років займав наступні посади на ПАТ (ЗАТ) «ККУ
«Кварц»: з 05.05.2009р. головний інженер; з 12.04.16 р. член Ревізійної комісії; з 11.04.18 р. член Ревізійної комісії Товариства. Розмір пакета акцій
емітента - 1274 акцій на загальну суму 63700,0 грн., що становить 8,18% в
статутному капіталі емітента;
- член Ревізійної комісії Фадіна Галина Дмитрівна, паспорт КО 262921
Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 12.07.01 р. Протягом останніх 5 років займала наступні посади на ПАТ (ЗАТ) «ККУ «Кварц»:
з 18.10.07 р. інспектор відділу кадрів; з 11.04.18 р. член Ревізійної
комісії Товариства. Розмір пакета акцій емітента - 24 акції на загальну суму
1200,0 грн., що становить 0,154% в статутному капіталі емітента.
Рішенням Ревізійної комісії Товариства (протокол №2 від 11.04.18 р.)
обрано Головою Ревізійної комісії строком на 3 роки (до проведення річних
Загальних зборів) Лубенець Марину Сергіївну паспорт КО 510348 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 01.08.03 р. Протягом
останніх 5 років займала наступні посади на ПАТ «ККУ «Кварц»: з
01.09.2009 р. начальник планово-економічного відділу, з 11.04.13 р. член
Ревізійної комісії; з 11.04.18 р. Голова Ревізійної комісії Товариства. Розмір
пакета акцій емітента - 40 акцій на загальну суму 2000,0 грн., що становить
0,2568% в статутному капіталі емітента.
Всі посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих
мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не мають.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади Директор Федотов Г.І. ( підпис ) М.П. ( ініціали
та прізвище керівника )12.04.2018
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№71, 13 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА
«ДАРНИЦЯ»
2. Код за ЄДРПОУ 00481212
3. Місцезнаходження
02093 місто Київ вулиця Бориспільська, 13
4. Міжміський код, телефон та факс 0(44) 566-68-78 факс: 0(44) 568-32-10
5. Електронна поштова адреса equity@darnitsa.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
http://darnitsa.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі
95 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства
ІІ. Текст повідомлення
1) Емітент отримав інформацію від особи, яка здійснює облік права
власності на акції емітента у депозитарній системі України 11.04.2018 року.
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такого пакета акцій включно з днем набуття та дата набуття такого
пакета: інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності
на акції емітента у депозитарній системі України. Набуття здійснювалось відповідно до ч.2 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня
корпоративного управління в акціонерних товариствах (від 23.03.2017
№1983-19) та відповідно до статті 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства». Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (найменування) власника
(власників) акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Алукон». Ідентифікаційний код: 35480197. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій:
9,9087%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 9,9087%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній
кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 9,9087%.
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 9,9087%.
2) Емітент отримав інформацію від особи, яка здійснює облік права
власності на акції емітента у депозитарній системі України 11.04.2018 року.
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такого пакета акцій включно з днем набуття та дата набуття такого
пакета: інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності
на акції емітента у депозитарній системі України. Набуття здійснювалось відповідно до ч.2 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня
корпоративного управління в акціонерних товариствах (від 23.03.2017
№1983-19) та відповідно до статті 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства». Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (найменування) власника
(власників) акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Балу Сервіс».
Ідентифікаційний код: 35480202. Розмір частки власника (власників) акцій в
загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій:
9,9087%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 9,9087%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній
кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 9,9087%.
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 9,9087%.
3) Емітент отримав інформацію від особи, яка здійснює облік права
власності на акції емітента у депозитарній системі України 11.04.2018 року.
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такого пакета акцій включно з днем набуття та дата набуття такого
пакета: інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності
на акції емітента у депозитарній системі України. Набуття здійснювалось відповідно до ч.2 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня
корпоративного управління в акціонерних товариствах (від 23.03.2017
№1983-19) та відповідно до статті 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства». Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (найменування) власника
(власників) акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Данілан». Ідентифікаційний код: 35417832. Розмір частки власника (власників) акцій в за-

12

гальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій:
9,9069%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 9,9069%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній
кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 9,9069%.
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 9,9069%.
4) Емітент отримав інформацію від особи, яка здійснює облік права
власності на акції емітента у депозитарній системі України 11.04.2018 року.
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такого пакета акцій включно з днем набуття та дата набуття такого
пакета: інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності
на акції емітента у депозитарній системі України. Набуття здійснювалось відповідно до ч.2 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня
корпоративного управління в акціонерних товариствах (від 23.03.2017
№1983-19) та відповідно до статті 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства». Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (найменування) власника
(власників) акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Данск». Ідентифікаційний код: 35480218. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій:
9,9087%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 9,9087%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній
кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 9,9087%.
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 9,9087%.
5) Емітент отримав інформацію від особи, яка здійснює облік права
власності на акції емітента у депозитарній системі України 11.04.2018 року.
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такого пакета акцій включно з днем набуття та дата набуття такого
пакета: інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності
на акції емітента у депозитарній системі України. Набуття здійснювалось відповідно до ч.2 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня
корпоративного управління в акціонерних товариствах (від 23.03.2017
№1983-19) та відповідно до статті 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства». Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (найменування) власника
(власників) акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Луада». Ідентифікаційний код: 35507247. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій:
9,9069%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 9,9069%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній
кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 9,9069%.
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права
власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 9,9069%.
6) Емітент отримав інформацію від особи, яка здійснює облік права
власності на акції емітента у депозитарній системі України 11.04.2018 року.
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такого пакета акцій включно з днем набуття та дата набуття такого
пакета: інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності
на акції емітента у депозитарній системі України. Набуття здійснювалось відповідно до ч.2 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня
корпоративного управління в акціонерних товариствах (від 23.03.2017
№1983-19) та відповідно до статті 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства». Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (найменування) власника
(власників) акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ніком Сервіс».
Ідентифікаційний код: 35417848. Розмір частки власника (власників) акцій в
загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій:
9,9087%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 9,9087%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній
кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 9,9087%.
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 9,9087%.
7) Емітент отримав інформацію від особи, яка здійснює облік права
власності на акції емітента у депозитарній системі України 11.04.2018 року.
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такого пакета акцій включно з днем набуття та дата набуття такого
пакета: інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності
на акції емітента у депозитарній системі України. Набуття здійснювалось відповідно до ч.2 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня
корпоративного управління в акціонерних товариствах (від 23.03.2017
№1983-19) та відповідно до статті 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства». Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (найменування) власника
(власників) акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Одіонт». Ідентифікаційний код: 40335537. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій:
4,9734%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 4,9734%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній
кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 4,9734%.
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 4,9734%.
8) Емітент отримав інформацію від особи, яка здійснює облік права
власності на акції емітента у депозитарній системі України 11.04.2018 року.
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такого пакета акцій включно з днем набуття та дата набуття такого
пакета: інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності
на акції емітента у депозитарній системі України. Набуття здійснювалось відповідно до ч.2 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня
корпоративного управління в акціонерних товариствах (від 23.03.2017
№1983-19) та відповідно до статті 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства». Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (найменування) власника
(власників) акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ростім». Ідентифікаційний код: 35507234. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій:
9,9069%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 9,9069%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній
кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 9,9069%.
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 9,9069%.
9) Емітент отримав інформацію від особи, яка здійснює облік права
власності на акції емітента у депозитарній системі України 11.04.2018 року.
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такого пакета акцій включно з днем набуття та дата набуття такого
пакета: інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності
на акції емітента у депозитарній системі України. Набуття здійснювалось відповідно до ч.2 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня
корпоративного управління в акціонерних товариствах (від 23.03.2017
№1983-19) та відповідно до статті 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства». Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (найменування) власника
(власників) акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фам Капітал».
Ідентифікаційний код: 35480181. Розмір частки власника (власників) акцій в
загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій:
9,9087%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 9,9087%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній
кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 9,9087%.
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 9,9087%.
10) Емітент отримав інформацію від особи, яка здійснює облік права
власності на акції емітента у депозитарній системі України 11.04.2018 року.
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття та дата набуття такого пакета: інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції
емітента у депозитарній системі України. Набуття здійснювалось відповідно до
ч.2 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного
управління в акціонерних товариствах (від 23.03.2017 №1983-19) та відповідно
до статті 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства». Прізвище, ім’я, по
батькові (за наявності) (найменування) власника (власників) акцій: Товариство
з обмеженою відповідальністю «ФАРММЕДІНВЕСТ». Ідентифікаційний код:
38748460. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій
до набуття права власності на такий пакет акцій: 6,9935%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права
власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 6,9935%. Розмір
частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 7,3020%.
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 7,3020%.
11) Емітент отримав інформацію від особи, яка здійснює облік права
власності на акції емітента у депозитарній системі України 11.04.2018 року.
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття та дата набуття такого пакета:

інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України. Набуття здійснювалось відповідно до ч.2
Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах (від 23.03.2017 №1983-19) та відповідно до
статті 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства». Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (найменування) власника (власників) акцій: Діденко Світлана
Василівна. Ідентифікаційний код: 2426711184. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет
акцій: 1,2196%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності
інформації): 1,2196%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 1,2196%.
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 1,2196%.
12) Емітент отримав інформацію від особи, яка здійснює облік права
власності на акції емітента у депозитарній системі України 11.04.2018 року.
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такого пакета акцій включно з днем набуття та дата набуття такого
пакета: інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності
на акції емітента у депозитарній системі України. Набуття здійснювалось
відповідно до ч.2 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня
корпоративного управління в акціонерних товариствах (від 23.03.2017
№1983-19) та відповідно до статті 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства». Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (найменування) власника (власників) акцій: Загорій Володимир Антонович. Ідентифікаційний
код: 1887911053. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 3,6777%. Розмір
частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до
набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації):
3,6777%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 3,6777%.
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 3,6777%.
13) Емітент отримав інформацію від особи, яка здійснює облік права
власності на акції емітента у депозитарній системі України 11.04.2018 року.
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття та дата набуття такого пакета:
інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України. Набуття здійснювалось відповідно до ч.2
Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах (від 23.03.2017 №1983-19) та відповідно до
статті 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства». Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (найменування) власника (власників) акцій: Загорій Людмила
Петрівна. Ідентифікаційний код: 1778803980. Розмір частки власника (власників)
акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій:
1,7816%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 1,7816%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості
акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 1,7816%.
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 1,7816%.
14) Емітент отримав інформацію від особи, яка здійснює облік права
власності на акції емітента у депозитарній системі України 11.04.2018 року.
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такого пакета акцій включно з днем набуття та дата набуття такого
пакета: інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності
на акції емітента у депозитарній системі України. Набуття здійснювалось
відповідно до ч.2 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня
корпоративного управління в акціонерних товариствах (від 23.03.2017
№1983-19) та відповідно до статті 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства». Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (найменування) власника (власників) акцій: Олексенко Ольга Володимирівна. Ідентифікаційний
код: 2798408666. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 0,0002%. Розмір
частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до
набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації):
0,0002%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 0,0002%.
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 0,0002%.
15) Емітент отримав інформацію від особи, яка здійснює облік права
власності на акції емітента у депозитарній системі України 11.04.2018 року.
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню
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набуття такого пакета акцій включно з днем набуття та дата набуття такого
пакета: інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності
на акції емітента у депозитарній системі України. Набуття здійснювалось
відповідно до ч.2 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня
корпоративного управління в акціонерних товариствах (від 23.03.2017
№1983-19) та відповідно до статті 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства». Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (найменування) власника (власників) акцій: Огньова Наталія Володимирівна. Ідентифікаційний
код: 2925012287. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 1,7816%. Розмір
частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до
набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації):

1,7816%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 1,7816%.
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 1,7816%.
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 	Діденко Світлана Василівна
12.04.2018
(дата)

Приватне акціонерне товариство «Лізингова компанія «Укртранслізинг»

Повідомлення
про внесення змін до статуту
11.04.2018 р. на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціо-

нерного товариства «Лізингова компанія «Укртранслізинг» прийнято рішення про викладення статуту у новій редакції. Зміни до статуту пов'язані, в
тому числі, зі зміною прав акціонерів.

Приватне акцiонерне товариство «Антонiнське»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента : Приватне
акцiонерне товариство «Антонiнське»
2.Код за ЄДРПОУ : 00387312
3.Місцезнаходження : 31022, смт. Антоніни, проспект Свободи, 2
4.Міжміський код, телефон та факс: (0385) 5-13-93, 5-12-60
5.Електронна поштова адреса: boyko.r@svarog-agro.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: antoninske.km.ua
7.Вид особливої інформації – Відомості про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ.Текст повідомлення: На підставі отриманого 10.04.2018р. від
ПАТ «НДУ» зведеного облікового реєстру стало відомо про збільшення
пакету акцій у власності ТОВ «ЛОТІВКА ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ: 32678215,
адреса - Молодіжна, буд.1, с. Лотівка, Шепетівський, Хмельницька область, 30457) з 75,372736% до 77,161055% статутного капіталу, або з
97,509712% до 99,823261% загальної кількості голосуючих акцій товариства.
III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
2. Директор Загаєвський Євгенiй Юлiйович 10.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»

(далі – Товариство)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
шен» (правонаступник ПАТ «КрКФ «Рошен»). Особа акціями Товариства не
1. Загальні відомості:
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.2.Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Кре1.1.Повне найменування
Приватне акціонерне товариство «Кременменчуцька кондитерська фабрика «Рошен» 11 квітня 2018 р. прийнято
емітента
чуцька кондитерська фабрика «Рошен»
рішення про
1.2.Організаційно-правова
Акціонерне товариство
ОБРАННЯ:
форма емітента
Член Правління Товариства Солодовник Лілія Петрівна (Паспорт: серія КН
1.3.Ідентифікаційний код за
00382191
№ 540572, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обЄДРПОУ
ласті 10.02. 1998 року), обрана строком на 1 (один) рік. Підстава такого рішен1.4.Місцезнаходження емітента 39600, Полтавська область, м. Кремення: закінчення терміну повноважень особи на цій посаді. Обґрунтування змін
чук, Крюківський район, вул. Ігоря
у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою раСердюка, 57.
дою ПрАТ «КрКФ «Рошен» про переобрання Солодовник Лілії Петрівни на по1.5.Міжміський код, телефон та 0536 757400
саду члена Правління ПрАТ «КрКФ «Рошен» на новий термін повноважень.
факс емітента
Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: референт ПАТ
1.6.Електронна поштова адреса office.krem@roshen.com
«КрКФ «Рошен»; член Правління ПАТ «КрКФ «Рошен»; референт ПрАТ «КрКФ
емітента
«Рошен» (правонаступник ПАТ «КрКФ «Рошен»); член Правління ПрАТ «КрКФ
1.7.Дата вчинення дії
11.04.2018 р.
«Рошен» (правонаступник ПАТ «КрКФ «Рошен»). Особа акціями Товариства
1.8.Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових
не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
осіб Емітента
2.3.Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Кре1.9.Адреса сторінки в мережі Ін- http://krcf.roshen.com/
менчуцька кондитерська фабрика «Рошен» 11 квітня 2018 р. прийнято
тернет, яка додатково використорішення про
вується для розкриття інформації
ОБРАННЯ:
2. Текст повідомлення:
Член Правління Товариства Зацаринська Марина Юріївна (згоди на роз2.1.Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Крекриття паспортних даних не надано), обрана строком на 1 (один) рік. Підстава
менчуцька кондитерська фабрика «Рошен» 11 квітня 2018 р. прийнято
такого рішення: необхідність переобрання особи на дану посаду на новий террішення про
мін повноважень. Обґрунтування змін у персональному складі посадових
ОБРАННЯ:
осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПрАТ «КрКФ «Рошен» про переГолова Правління Товариства Радько Сергій Петрович (Паспорт: серія
обрання Зацаринської Марини Юріївни на новий термін повноважень. Інші
МА № 949843, виданий Конотопським МРВ УМВС України в Сумській обласпосади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: керівник адміністраті 26.10.2001 року), обраний строком на 1 (один) рік. Підстава такого рішентивного відділу служби управління персоналом ПАТ Джей Ті «Інтернешнл
ня: закінчення терміну повноважень особи на цій посаді. Обґрунтування змін
Україна», керівник адміністрування заробітних плат, компенсацій та пільг
у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою раслужби управління персоналом ПАТ Джей Ті «Інтернешнл Україна», менедою ПрАТ «КрКФ «Рошен» про переобрання Радька Сергія Петровича на
джер з адміністрування заробітних плат, компенсацій та пільг служби управпосаду Голови Правління ПрАТ «КрКФ «Рошен» на новий термін повноваління персоналом ПАТ Джей Ті «Інтернешнл Україна», директор з персоналу
жень. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: інженер
та соціальних питань ПрАТ «КрКФ «Рошен». Особа акціями Товариства не воз організації керування виробництвом відділу планування виробництва
лодіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН»; провідний інженер з організації
3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфоркерування виробництвом виробничо-аналітичного відділу ДП «Кондитерська
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідалькорпорація «РОШЕН»; начальник відділу планування виробництва ДП «Конність згідно з законодавством України:
дитерська корпорація «РОШЕН»; начальник відділу планування виробниГолова Правління
цтва виробничого департаменту ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН»;
ПрАТ «КрКФ «Рошен» _________________ Радько Сергій Петрович
Голова Правління ПАТ «КрКФ «Рошен»; Голова Правління ПрАТ «КрКФ «Ро			
/ підпис МП /
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ
ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ ім.ПИСЬМЕННОГО»
1.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство
«Київський завод металовиробів
ім.Письменного»
2. Код за ЄДРПОУ
00191264
3. Місцезнаходження емітента
03150 КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н,
вул.ГОРЬКОГО,50
4. Міжміський код та телефон та
(044) 287-33-15
факс
5. Електронна поштова адреса
kzm@emitent.net.ua
6.Адреса сторінки в мережі
http://00191264.smida.gov.ua/
Інтернет, яка додатково використовується для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації:
Прийняття рішення про попереднє
надання згоди на вчинення значних
правочинів

II. Текст повідомлення.
Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський завод металовиробів ім.Письменного» (далі Товариство) 12 квітня 2018 року було прийнято рішення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинів, а саме ухвалено наступне рішення:
«1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів,
що учинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати
прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що
є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме:
- правочини щодо договорів оренди нежитлових приміщень;
- правочини щодо договорів оренди основних засобів;
-правочини щодо договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень;
- правочини щодо договорів купівлі-продажу основних засобів;
-правочини щодо договорів купівлі-продажу земельних ділянок;
- правочини щодо договорів купівлі-продажу корпоративних прав,
- правочини щодо виходу Товариства з інших господарських товариств,
2. Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів згідно п.1 цього рішення і можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року
з дати прийняття цього рішення. При цьому залежно від граничної сукупної
вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення частини другої статті 70 закону України «Про акціонерні товариства».
Вартість активів ПрАТ КЗМ ім.Письменного за даними останньої річної
фінансової звітності 9 224 тис. грн.. Гранична сукупність вартості правочинів по кожній групі вищевказаних правочинів 9 224 тис. грн.. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 100%
по кожній групі вищевказаних правочинів.
Загальна кількість голосуючих акцій 24521, кількість голосуючих акцій,
що зареєстровані для участі у загальних зборах 24426, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 24426 та «проти»
прийняття рішення 0.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.Голова правління 	Бондар Михайло Миколайович
12.04.2018 р.

Відомості про зміну складу посадових осіб

ПрАТ «Центр енергетичних інновацій»

Код ЄДРПОУ 00114057, Місцезнаходження: 79005, м. Львів, вул. Шота
Руставелі, 7
Вiдповiдно до рiшення рiчних (чергових) Загальних зборiв акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства «Центр енергетичних iнновацiй»,
надалi - Товариство, якi вiдбулися 10.04.2018 року (протокол №25 вiд
10 квiтня 2018 року), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб Емiтента у зв’язку з їх переобранням, а саме:
- припинено повноваження посадової особи голови Наглядової ради
Крока Ростислава Володимировича (особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних) 10.04.2018 року; частка у статутному капiталi Товариства 2,672498 %; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному
капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 12 945,00 грн.; на
займанiй посадi перебував 1 (один) рiк; непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає.
- припинено повноваження посадової особи члена Наглядової ради Пужака Богдана Iвановича (особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних) 10.04.2018 року; частка у статутному капiталi Товариства 2,672488 %;

Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОСАВА»

Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОСАВА» (код ЄДРПОУ 30253385)
відбудуться 30 квітня 2018 року, за адресою: Київська обл., м. Біла
Церква, вул. Леваневського, 91, інженерний корпус, кімната переговорів о 11.00. Реєстрація буде проводитись за місцем проведення
зборів. Початок реєстрації о 10.00, закінчення реєстрації о 10.45.
Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства;
Проект рішення по першому питанню порядку денного:
Обрати лічильну комісію у складі із двох осіб, Голова лічильної комісії –Мерзляков Олександр Віталійович, член лічильної комісії Грибовський Ігор віталійович.
Обрати Головою загальних зборів акціонерів- Поліщука Анатолія
Анатолійовича, секретарем зборів Астахіні Юрія Сергійовича.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності
ПрАТ «РОСАВА» за 2017 рік;
Проект рішення по другому питанню порядку денного:
Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської
діяльності ПрАТ «РОСАВА» за 2017 рік.
3. Звіт Наглядової Ради товариства за 2017 рік;
Проект рішення по третьому питанню порядку денного:
Затвердити звіт Наглядової Ради товариства за 2017 рік.
4. Звіт та висновків Ревізора стосовно діяльності Товариства у
2017 році;
Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:
Затвердити звіт Ревізора стосовно діяльності Товариства у 2017
році.
5. Затвердження річного звіту Товариства та балансу за 2017 рік;
Проект рішення по пятому питанню порядку денного:
Затвердити річний звіт Товариства та баланс за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення по шостому питанню порядку денного:
Затвердити розподіл прибутку і збитків Товариства ха 2017 рік.
7. Добровільне припинення акціонерного товариства шляхом ліквідації.
Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:
Затвердити рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних
зборах, складається на 24 годину 23 квітня 2018 року.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним можна ознайомитися за місцем знаходження товариства: Київська обл., м. Біла Церква,
вул. Леваневського, 91, інженерний корпус, кімната 112, тел. (04563)
3-77-47, 3-78-38. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є юрисконсульт департаменту юридичної та регуляторної політики ПрАТ «РОСАВА» Поліщук Анатолій Анатолійович.
Для участі в зборах акціонери повинні мати при собі документ, що
посвідчує особу, представники акціонерів - довіреність на право участі
у позачергових загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує
особу.
Наглядова рада ПрАТ «РОСАВА»

розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в
грошовому еквiвалентi становить 12 945,00 грн.; на займанiй посадi перебував 1 (один) рiк; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.
- обрано на посаду голови Наглядової ради Крока Ростислава Володимировича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
10.04.2018 року; частка у статутному капiталi Товариства 2,672498 %;
розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в
грошовому еквiвалентi становить 12 945,00 грн.; на займанiй посадi перебував 1 (один) рiк; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «ЛIО-ЛВ», в особi представника Кравчук Оксани
Теодозiївни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
10.04.2018 року; частка у статутному капiталi Товариства 49,6018 %; розмiр
пакета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 240 260,95 грн.; на займанiй посадi не перебував;
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
ПрАТ «Центр енергетичних інновацій»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ
«БОГДАН МОТОРС»

(код ЄДРПОУ: - 05808592)
Повідомляємо про доповнення порядку денного чергових загальних
зборів акціонерів, які відбудуться «24» квітня 2018 року о 11:00 годині в
м. Київ, вул. Електриків, 29А, приміщення Конференс залу, 2 поверх
питаннями наступного змісту:
Проект порядку денного загальних зборів
11. Щодо здійснення реструктуризації кредитної заборгованості ПУБ
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ
«БОГДАН МОТОРС» (далі – Товариство або АТ «АК «БОГДАН МОТОРС»)
перед Публічним акціонерним товариством «Державний експортноімпортний банк України» (надалі - АТ «Укрексімбанк») шляхом новації та
забезпечення виконання зобов’язань Товариства за відповідним договором новації.
12. Щодо погодження здійснення реструктуризації кредитної заборгованості ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД
№2» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОМОБІЛЬНА
КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС» (далі - ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН
МОТОРС» перед АТ «Укрексімбанк» шляхом новації та забезпечення виконання зобов’язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» за відповідним договором новації.
13. Щодо надання повноважень на вчинення всіх необхідних дій,
укладання будь-яких правочинів та документів, необхідних для реалізації рішень, прийнятих за результатами розгляду питань 1 та 2 порядку
денного.
14. Щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством із АТ «Укрексімбанк» протягом
не більш як одного року з дати прийняття цього рішення із встановленням граничної сукупної вартості всіх правочинів, що не перевищує
30 000 000 000 грн. та надання згоди на надання погоджень (дозволів) на
вчинення будь-яких правочинів (укладання будь-яких договорів) директорами філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства з
АТ «Укрексімбанк» протягом не більш як одного року з дати прийняття
цього рішення.
15. Обрання Ревізора товариства
16. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на
приватне акціонерне товариство
17. Про зміну найменування Товариства
18. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі зміною
типу Товариства, найменування Товариства та приведенням Статуту у
відповідність до вимог чинного законодавства України. Затвердження
Статуту Товариства у новій редакції.
19. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Інші умови проведення чергових загальних зборів акціонерів залишилися без змін. За інформацією та довідками звертатись за телефоном
(044) 351 77 58
Генеральний директор 	Старосуд В.М.

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВЕРК»; ідентифікаційний код юридичної особи:

30146198; місцезнаходження: вул. Леніна, буд.144, м. КорсуньШевченківський, Черкаська область, 19400, міжміський код та телефон
емітента: 04735-2-56-93. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 12.04.2018
року; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.verk.ck.ua; 4. Найменування, ідентифікаційний
код юридичної особи - аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Малтіком», 30777206. 5. Інформація про загальні збори. Чергові, річні загальні
збори акціонерів Товариства відбулися 22.04.2017 року. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах : 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту
проведення Загальних зборів. 2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування. 3. Звіт Правління про фінансово - господарську діяльність товариства за 2016 рік тавизначення основних напрямків діяльності на
2017 рік. 4. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік та затвердження
звіту Наглядової ради. 5. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2016 рік та
затвердження звіту Ревізійної комісії. 6. Затвердження річного звіту та
балансу товариства за 2016 рік. 7. Про розподіл прибутку (покриття
збитків)за підсумками роботи у 2016 році. 8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом
одного року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх
предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Про надання повноважень щодо затвердження істотних умов правочинів та підписання
документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів. 9. Прийняття
рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради
Товариства. 10. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства. 11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. 12. Обрання
Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової
Ради. 13. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради. 14. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства
шляхом затвердження його в новій редакції. Обрання уповноваженої
особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення
державної реєстрації Статуту Товариства. 15. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду «ВЕРК». Затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «ВЕРК» в новій редакції. 6. Інформація про дивіденди:
за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось.
Генеральний директор		

підпис

Бондар О.І.

Публічне акціонерне товариство
«Артембудсервіс»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості
Публічне акціонерне товариство «Артембудсервіс» (код за ЄДРПОУ –
14310767). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10.
Телефон (факс) – (044) 483-66-41. Електронна поштова адреса –
abs@emitent.net.ua.
Адреса
сторінки
в
мережі
Інтернет –
http://14310767.smida.gov.ua. Вид особливої інформації – відомості про
зміну складу посадових осіб емітента.
2.Текст повідомлення
2.1. Згідно з рішенням загальних зборів від 11.04.18р., в зв’язку з закінченням терміну повноважень, відбулися наступні зміни в складі посадових
осіб:
2.1.1. Припинені повноваження членів наглядової ради, які перебували
на посаді 3 роки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша інвестиційна компанія» (код за ЄДРПОУ 23534282); Товариство з обмеженою
відповідальністю «Інвестиційна будівельна компанія «Артем» (код за
ЄДРПОУ 33566130); Коряковський Юрій Олександрович. Члени наглядової
ради пакетами акцій не володіють.
2.1.2. Обрано строком на 3 роки членів наглядової ради: Рейтер Вадим
Ліонович, представник акціонера Калугіна В.М., пакетом акцій не володіє,
інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років - ПАТ «Артембудсервіс»,
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заступник директора; Кропот Олександр Степанович, акціонер, розмір пакета акцій – 1,93400%, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років ПАТ «Артембудсервіс», директор по технічним питанням; Куча Іванна
Олександрівна, представник акціонера Калугіна В.М., пакетом акцій не володіє, інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років - ПАТ «Артембудсервіс», секретар.
2.1.3. Припинені повноваження членів ревізійної комісії, які перебували
на посаді 5 років: Круть Валерій Костянтинович, Стасюков Володимир Федорович, Машуков Юрій Васильович. Члени ревізійної комісії пакетами акцій не володіють. Замість звільнених осіб нікого не призначено.
2.2. Згідно з рішенням наглядової ради від 11.04.18р. головою наглядової ради обрано Рейтера Вадима Ліоновича, представника акціонера Калугіна В.М., пакетом акцій не володіє, інші посади, які обіймав протягом
останніх 5 років - ПАТ «Артембудсервіс, заступник директора.
Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних
даних.
3. Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Директор Калугін В.М. 	
11.04.18р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

«Приватне

акціонерне
товариство
«Санаторно-готельний комплекс «ДніпроБескид», код за ЄДРПОУ 22347313, місцезнаходження: 82200,

м. Трускавець, вул.Дрогобицька,33, повідомляє, що чергові Загальні
збори акціонерів Товариства відбудуться 17 травня 2018 року о 10.00
за місцевим часом за адресою: Кіпр, місто Лімасол, 3313, проспект
Тихонас, готель «Чотирі Сезони», конференцзал.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів проводиться з 9.00 до 10.00 в день та за місцем проведення зборів при наявності документа, що посвідчує особу, та довіреності від
акціонера на право представництва.
Загальна кількість акцій Товариства становить 667 676 простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 658260 простих іменних акцій.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,
складається станом на 24 годину 11 травня 2018 року.
На порядок денний
виносяться наступні питання:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління ПрАТ СГК «Дніпро-Бескид» про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії за звітний період.
4. Затвердження річного балансу і звіту про фінансові результати діяльності Товариства в 2017 році.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за
підсумками роботи в 2017 році.
6. Затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ СГК «ДніпроБескид» на 2018 рік.
7. Прийняття рішення про вчинення та попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов`язаними з порядком денним зборів, за адресою: 82200, м.Трускавець, вул.Дрогобицька,33
за місцем знаходження Товариства з 9.00 до 18.00 в робочі дні. Особа,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Голова Правління Чебаненко Олександр Іванович. Довідки за телефоном:
(03247) 5-22-61, 5-44-23, 5-17-05, 5-46-19.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про Загальні збори з відповідними проектами рішень з питань порядку денного,
а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону
України «Про акціонерні Товариства» : www.beskyd.com.ua . Акціонери користуються всіма правами, наданими їм відповідно до вимог статей
36 та 38 Закону України «Про акціонерні Товариства» після отримання
повідомлення про проведення чергових Загальних зборів та протягом
строку, визначеного цим Законом, а саме до дати проведення зборів.
.
Уповноважений Наглядовою радою
Голова Правління ПрАТ СГК «Дніпро-Бескид»
О.І.Чебаненко

Повідомлення
про виникнення особливої інформації

ПрАТ «КБФ «Стріла»

Повне найменування
емітента
Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження
емітента
Міжміський код, телефон та
факс емітента
Дата вчинення дії
Дата розміщення у стрічці
новин
Найменування повідомлення

Приватне акцiонерне товариство
"Кранобудiвна фiрма "Стрiла"
01349495

07400, м. Бровари, вул. Щолкiвська, 1
(04594) 54-300, 54-304
10.04.2018
11.04.2018
зміна власників, яким належить 10 і
більше % простих акцій

Вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру, отриманого 10.04.2018
відбулася зміна власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй.
№
НайменуКод
Розмір частки до Розмір частки після
вання
зміни, %
зміни, %
1 Фізична особа 2563310783
51.03
19.61
2 Фізична особа 2563310783
0.018
31.44
Особа зазначена нижче підтверджує достовірність інформації Голова
Правління Татарін А.Є.

Шановні акціонери

ПАТ «БАНК СІЧ»

Повідомлення про внесення змін до
Порядку денного річних
Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ»,
що відбудуться 26 квітня 2018 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ»,(ЕДРПОУ
37716841, місцезнаходження: м. Київ, вул. Володимирська, буд.63) повідомляє, про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ», які відбудуться 26 квітня 2018 року о 15 год.
00 хв. за київським часом за адресою: 01033, Україна, місто Київ,
вулиця Володимирська, будинок 63, другий поверх, кімната для
переговорів №25. (повідомлення про проведення річних Загальних
зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» опубліковано у Відомостях НКЦПФР
№58 від 26.03.2018р.).
Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» за
пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих акцій Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» доповнено наступними питаннями:
18. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства Банку.
19. Прийняття рішення про зміну найменування Банку.
20. Про розгляд питання щодо можливості реорганізації Банку за рішенням акціонерів.
Акціонери та їх уповноважені представники в порядку та терміни,
визначені чинним законодавством та Статутом Банку можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним та проектами
рішень з цих питань, з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 16.00 год.
(обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) у приміщенні ПАТ «БАНК
СІЧ» за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63,
кімната №25. Посадова особа ПАТ «БАНК СІЧ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документам - Голова Правління
ПАТ «БАНК СІЧ» Мельник П.П. Довідки за телефоном (044) 207-14-70,
(044) 207-14-75.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПАТ «БАНК СІЧ» за
адресою http://www.sichbank.com.ua/
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління
ПАТ «БАНК СІЧ»
П.П.Мельник

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО НАМІР ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«С.В.Т.А.»
(ідентифікаційний код 30968849)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРБЕС ЛОДЖІСТІК» /ARBES
LOGISTIC/, юридична особа за законодавством Чеської Респу-

бліки, ідентифікаційний номер 284 15 337, юридична адреса: м. Прага 3, Жіжков, вул. Влкова, 532/8, п/і 130 00, відповідно до положень
ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про
свій намір придбати значний пакет акцій ПрАТ «С.В.Т.А» (код ЄДРПОУ
30968849) у кількості 2 923 486 простих іменних акцій (16,87% від їх
загальної кількості).На момент подання цього повідомлення акціями
ПрАТ «С.В.Т.А.» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРБЕС ЛОДЖІСТІК» /ARBES LOGISTIC/ не володіє.. Директор
Барабаш І.А.
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО НАМІР ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГОМАШІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код 30968855)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРБЕС ЛОДЖІСТІК» /ARBES
LOGISTIC/, юридична особа за законодавством Чеської Респу-

бліки, ідентифікаційний номер 284 15 337, юридична адреса: м. Прага 3, Жіжков, вул. Влкова, 532/8, п/і 130 00, відповідно до положень
ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про
свій намір придбати значний пакет акцій ПрАТ «ЕНЕРГОМАШІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 30968855) у кількості 677 635 простих іменних
акцій (16,87% від їх загальної кількості). На момент подання цього
повідомлення акціями ПрАТ «ЕНЕРГОМАШІНВЕСТ» ТОВ «АРБЕС
ЛОДЖІСТІК» /ARBES LOGISTIC/ не володіє. Директор Барабаш І.А.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№71, 13 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «Ремонтно-будівельна дільниця
«Одесголовпостач»

2. Код за ЄДРПОУ: 05514198
3. Місцезнаходження: 65082, м.Одеса, вул.Преображенська, будинок 11
4. Міжміський код, телефон та факс: (048) 723-55-56 723-60-04
5. Електронна поштова адреса: glavsnab@te.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: 05514198.sc-ua.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 12.04.2018 р. Відомості щодо правочинів: правочини, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністютовариства,зокремаучастьутендерахдлявиконаннябудівельно-монтажних
робіт, правочини на виконання будівельно-монтажних робіт, на виконання проектних робіт та поставки будматеріалів, а також на надання або одержання поПовідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 03351912
3. Місцезнаходження: 36000 м. Полтава вул. Козака, 2А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 50-24-50 (0532) 2-92-71
5. Електронна поштова адреса: latenko@poltavagaz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.poltavagaz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Посадова особа Качала Олександр Борисович звільнений з посади

слуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг, правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до
умов договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/
продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов’язаних
з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих
договорів. Гранична сукупна вартість правочинів: 100 млн.грн. Вартість активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 13550,8 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності: 737.96381%. Загальна кількість
голосуючих акцій: 551800 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані
для участі у загальних зборах: 547088 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення -547088 штук, проголосували «проти»
прийняття рішення - 0 штук. Додаткові критерії для віднесення правочину до
значного, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова правління /підпис, М.П./ О.М.Фрідман 12.04.2018
члена Правління 11.04.2018. Рішення про звільнення з посади члена Правління Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» (далі - Товариство) Качали Олександра Борисовича прий
нято 11.04.2018 Наглядовою радою Товариства (протокол №122) на
підставі письмової заяви Качали О.Б від 10.04.2018. Згоди на розкриття
свої паспортних даних посадова особа не надала. Не володiє часткою та
пакетом акцій у статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.09.2016 по 11.04.2018.
На посаду замість звільненої посадової особи нікого не призначено.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова правління
Гринчак Ростислав Іванович
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
11.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА № 595»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу
блічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО «СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА № 595», 05392140, Україна, Черкаська обл,. Соснiвський р-н, 18008,
мiсто Черкаси, вулиця Десантникiв, будинок 4, (0472) 63-69-94.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2018 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://prat_spmk595.emitents.net.ua/ua/

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою,
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій:
Розмір частки фізичної особи в загальній кількості голосуючих акцій до
зміни розміру пакета акцій - 26,006086 % (107757 штук простих іменних
акцій), розмір частки фізичної особи в загальній кількості голосуючих акцій
після зміни розміру пакета акцій: 0% (0 штук простих іменних акцій).
Розмір частки фізичної особи в загальній кількості голосуючих акцій до
зміни розміру пакета акцій - 0 % (0 штук простих іменних акцій), розмір
частки фізичної особи в загальній кількості голосуючих акцій після зміни
розміру пакета акцій: 26,006086% (107757 штук простих іменних акцій).
Інформація подається у довільній формі, так як подання таких видів
особливої інформації передбачені статтею 41 Закону України «Про цінні
папери та фондовий ринок», але форми подання вищевказаних видів особливої інформації не передбачені Положенням про розкриття інформації
емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від
03.12.2013р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013р.
за №2180/24712 (зі змінами).
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова правління
Гринчак Ростислав Іванович
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
11.04.2018
(дата)

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 03351912
3. Місцезнаходження: 36000 м. Полтава вул. Козака, 2А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 50-24-50 (0532) 2-92-71
5. Електронна поштова адреса: latenko@poltavagaz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.poltavagaz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до статті 41 Закону України
«Про цінні папери та фондовий ринок»: зміна акціонерів, яким належать
голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, та зміна осіб, яким належить право голосу
за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або
рівною пороговому значенню пакета акцій.
II. Текст повідомлення
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації
«Полтавагаз» (далі - Товариство) повідомляє, що відповідно до переліку
акціонерів станом на 05.04.2018, отриманого Товариством 11.04.2018 від
ПАТ «Національний депозитарій України», відбулася зміна акціонерів, яким
належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або
рівним пороговому значенню пакета акцій, та зміна осіб, яким належить
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Києво-Святошинська Сільгосптехніка»

(код ЄДРПОУ 03744267, місцезнаходження: Київська обл.,КиєвоСвятошинський р-н., м.Вишневе, вул.Лесі Українки,62), повідомляє про
проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які
відбудуться 26 квітня 2018 року, за адресою: Київська обл.,КиєвоСвятошинський р-н., м.Вишневе, вул.Лесі Українки, 62, 2 поверх, приймальня директора. Реєстрація акціонерів відбудеться з 11.00 до 11.30. в
той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 11.40. Дата
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24 година 20 квітня 2018 року.
Проект Порядку денного (Переліку питань для голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі: Бондар Олена
Валеріївна-голова комісії, Корощенко Людмила Василівна -член комісії,
Дорохіна Юлія Вікторівна -член комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: обрати головою Зборів Дорофєєва Д.М. та секретарем
зборів Добриніна І.В.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: затвердити звіт Директора про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками
його розгляду.
Проект рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс
Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2017 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення: затвердити запропонований правлінням товариства
порядок розподілу прибутку за 2017 рік.
8. Відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: відкликати всіх членів Наглядової ради Товариства у
зв’язку з закінченням терміну повноважень.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
Проект рішення: обрати членами Наглядової ради Товариства: Дорофєєва Дениса Михайловича, Закусилова Артема Юрійовича, Масовець
Миколу Володимировича. Визначити Добриніна Іллю Володимировича

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів ПАТ «Інститут (Центр)

комплексних транспортних проблем» за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента Публічне акціонерне товариство «Інститут
(Центр) комплексних транспортних проблем», 04786807, вул. Брюллова, буд. 7,
м. Київ, 03049, (044) 537-02-12 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2018 3. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію iktp.
kiev.ua 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений
аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал», 36391522 5. Чергові загальні збори проведено
12.04.2017. Кворум зборів: 97,8985%. Перелік питань, що розглядалися на зборах: 1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Інститут
(Центр) комплексних транспортних проблем». 2.Обрання Голови та секретаря
зборів. 3.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в т.ч. для кумулятивного голосування. 4.Звіт Директора про результати
фінансово-господарської діяльності за 2016р. та завдання на 2017р., затвердження річного звіту Товариства за 2016р. 5.Звіт Наглядової ради та затвердження звіту Наглядової ради. 6.Звіт Ревізора про результати перевірки
фінансово-господарської діяльності за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7.Затвердження порядку використання прибутку (покриття
збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2016р. 8.Прийняття
рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися товариством у період
з 13.04.2016 до 12.04.2017, якщо вартість майна або послуг, що є предметом
таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової
звітності Товариства за 2015р. 9.Прийняття рішення про попереднє схвалення
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року,
якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує

особою уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами
рішень з питань, що виносяться на голосування, можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: Київська обл.,Києво-Святошинський р-н.,
м.Вишневе, вул.Лесі Українки,62 (приймальня директора), у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 10:00 до 12:00) та в день проведення
зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у посадової особи –
директора товариства І.В.Добриніна. Для участі у зборах акціонери повинні
мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонера.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією,
стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів
акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть
ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
http://03744267.smida.gov.ua/
Довідки за тел. ((04598) 525-05 ПАТ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка», (044) 500-1607 /08 ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа).
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
103
117
Основні засоби
103
117
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
1060
1089
Грошові кошти та їх еквіваленти
27
27
Нерозподілений прибуток
(1307)
(230)
Власний капітал
(626)
451
Статутний капітал
679
679
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
1817
780
Чистий прибуток (збиток)
(1077 )
(404 )
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) (0,008)
(0,003)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
129237
129237
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1
3
Вартість чистих активів
(626)
451
Наглядова рада товариства

25% вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів
пов’язаних з ними. 10.Прийняття рішення про припинення повноважень діючого
складу Наглядової Ради Товариства. 11.Обрання членів Наглядової Ради Товариства. 12.Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів
Наглядової Ради. 13.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.
Збори обрали робочі органи, затвердили річний звіт Товариства, звіт Наглядової ради, звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016р. Вирішено дивіденди не
нараховувати, прибуток направити на модернізацію установок пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, охоронної сигналізації в будівлі Товариства за
адресою: м. Київ, вул. Брюллова, 7. Зборами схвалено значні правочини, які
вчинялися Товариством у період з 13.04.2016 до 12.04.2017, в т.ч. договір оренди №ОТ 1832 від 31.10.2016 з ТОВ «Форум Груп Україна». Також попередньо
схвалено значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом 1-го
року з 13.04.2017 до 13.04.2018 у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства, та попередньо схвалено укладення та підписання Директором Товариства строком на 1 рік (до 13.04.2018) контрактів, договорів підряду,
позики, іпотеки, кредиту, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на
суму не більш як 50 млн.грн., після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.
Збори припинили повноваження діючого складу Наглядової Ради, обрали новий
склад, обрали Голову Наглядової Ради, затвердили умови договорів з членами
Наглядової Ради та уповноважили Директора підписати такі договори.
Позачергові загальні збори у 2017р. не ініціювались та не проводились.
6. Інформація про дивіденди: у 2016-2017 р.р. дивiденди за підсумком 2015
та 2017 р.р. не нараховувались та не виплачувались. Прибуток направлено на
розвиток Товариства згідно з рішенням відповідних загальних зборів акціонерів.

19

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№71, 13 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СПЕКТР-СМIЛА»
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 «СПЕКТР-СМIЛА», 22794087,
Україна Черкаська обл. Смiлянський район р-н 20708 м. Смiла Вул. Мазура, буд.24, (04733)41094
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2018 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://spektr-smila.emitents.net.ua/ua/
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма «Аудит Плюс»
лтд, у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, 22811147
5. Інформація про загальні збори:
26.04.2017 проведено річні загальні збори. Черговi загальнi збори
акцiонерiв скликалися згiдно рiшення Наглядової ради акцiонерного товариства.порядок денний:1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства та затвердження регламенту Загальних зборiв.
Вирiшили:В лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв обрати у складi
двох осiб: голова комiсiї: Галущак Галину Михайлiвну секретар комiсiї: Харченко Свiтлану Вiталiївну. Рiшення по першому питанню порядку денного
прийнято одноголосно.2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв.Вирiшили: Обрати головою зборiв - Будяка I.А.,
секретарем зборiв - Кириченко Г.А. Рiшення по другому питанню порядку
денного прийнято одноголосно.3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборiв товариства.Вирiшили:Затвердити внесений на розгляд порядок (регламент) чергових загальних зборiв товариства:- збори проводяться без перерви,- надати виступаючим по всiм
питанням 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 голосуюча акцiя один голос;- запитання i пропозицiї подаються в
письмовiй формi Головi зборiв;- вiдповiдi на запитання надаються пiсля
розгляду всiх питань порядку денного Зборiв. Рiшення по третьому питанню порядку денного прийнято одноголосно.4. Звiт Голови правлiння про
пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк, визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства у 2017 роцi та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту.Вирiшили:Затвердити звiт Голови Правлiння про
результати дiяльностi товариства за 2016 рiк. Визнати роботу Правлiння
товариства задовiльною. Рiшення по четвертому питанню порядку денного
прийнято одноголосно. 5. Звiт Наглядової Ради ПАТ «Спектр-Смiла» про
роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.Вирiшили:Звiт Наглядової ради ПАТ «СпектрСмiла» за 2016 рiк затвердити.Рiшення по п'ятому питанню порядку денного прийнято одноголосно. 6. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Спектр-Смiла» про
роботу за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду даного звiту
та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.Вирiшили: Звiт
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Спектр-Смiла» за 2016 рiк затвердити.Рiшення по
шостому питанню порядку денного прийнято одноголосно.7. Затвердження
рiчного звiту Товариства за 2016 рiк, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2016 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв
прибутку на 2017 рiк.Вирiшили:1. Розподiлити чистий прибуток, отриманий
Товариством за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2016
роцi в розмiрi 1 421 тис. грн., з урахуванням Закону України «Про управлiння
об'єктами державної власностi» вiд 21.09.2006 №185-V та постанови
Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження базового нормативу
вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв за
результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi господарських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави»
вiд 01.03.2017 №120, наступним чином:- 50 % - на виплату дивiдендiв
акцiонерам Товариства;-50% -на поповнення обiгових коштiв Товариства
та здiйснення витрат, передбачених фiнансовим планом Товариства на
2017 рiк. 2. Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками
роботи Товариства за 2016 рiк у розмiрi - 710,5 тис. грн. 3. Встановити, що
виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством через депозитарну систему
України в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв
та фондового ринку. Рiшення по сьомому питанню порядку денного прийнято одноголосно.8. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.Вирiшили:В зв`язку з закiнченням термiну на який обиралась Наглядова рада припинити її повноваження у складi п'яти осiб персонально:
Голови Наглядової ради - Будяка I.А. Члена Наглядової ради - Бобкової О.В.
Члена Наглядової ради - Заставенко Є.М. Члена Наглядової ради Вдовицi I.В. Члена Наглядової ради - Харченка I.Г. Рiшення по восьмому
питанню порядку денного прийнято одноголосно. 9. Обрання Наглядової
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ради Товариства.Вирiшили: За пiдсумками кумулятивного голосування обрано новий склад наглядової ради у складi:За голову Наглядової ради Будяка I.А. - 126 620 000 кумулятивних голосiв.За члена Наглядової ради
Бобкову О.В. - 126 620 000 кумулятивних голосiвЗа члена Наглядової ради
ЗаставенкоЄ.М.- 126 620 000 кумулятивних голосiвЗа члена Наглядової
ради Вдовицю I.В. - 126 620 000 кумулятивних голосiвЗа члена Наглядової
ради Харченко I.Г. - 126 620 000 кумулятивних голосiв.Рiшення по дев'ятому
питанню порядку денного прийнято.10. Затвердження нової редакцiї статуту Товариства. Вирiшили:Внести змiни до статуту Товариства у зв'язку з
приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України «Про
акцiонернi товариства» та затвердити статут ПАТ «Спектр-Смiла» в новiй
редакцiї. Уповноважити Голову Правлiння ПАТ «Спектр-Смiла» Волошина В.Є.
на здiйснення всiх необхiдних заходiв, пов'язаних з державною реєстрацiєю
нової редакцiї Статуту. Рiшення по десятому питанню порядку денного прийнято одноголосно.
6. Інформація про дивіденди
За результатами
У звітному періоді
звітного періоду
за простими
за
за
за
акціями
привіле- простими привілейованими
акціями йованими
акціями
акціями
Сума нарахованих
0
0
710 482,83
0
дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на
0
0
0,005
0
одну акцію, грн
Сума виплачених/
0
0
710 482,83
0
перерахованих дивідендів, грн
Дата складення
22.06.2017
переліку осіб, які мають
право на отримання
дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через
депозитарну систему із
зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахуван- 29.06.2017,
ня/відправлення
710 482,83
дивідендів безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/
відправлених дивідендів
на відповідну дату
Опис
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ "СПЕКТР-СМIЛА" (надалi - Товариство) вiд
26.04.2017р. про виплату дивiдендiв, Наглядовою радою
Товариства Протокол № 12 вiд 21.06.2017р. прийнято
рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб,
якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та
строк їх виплати.
Дата прийняття рiчними загальними зборами Товариства
рiшення про виплату дивiдендiв - 26.04.2017р.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв - 22.06.2017р.
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до
рiшення загальних зборiв - 710500,00 грн, що складає
0,00561127783 грн. iз розрахунку на одну акцiю.
Строк виплати дивiдендiв з 22.06.2017 року по 01.07.2017
року.
Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам.
Порядок виплати дивiдендiв - дивiденди виплачувати
виключно грошовими коштами згiдно з перелiком
акцiонерiв, складеним станом на 22.06.2017р. Виплата
акцiонерним товариством дивiдендiв безпосередньо
акцiонерам здiйснюється шляхом переказу цих коштiв
акцiонерним товариством на грошовi рахунки отримувачiв
(банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi зазначена в
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв)
та/або шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв,
зазначенi в перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв (у разi якщо перелiк осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, не мiстить iнформацiї про
банкiвський рахунок.

№71, 13 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВIЛЬШАНКА»;

2. Код за ЄДРПОУ: 02799697;
3. Місцезнаходження: 19621, Україна, Черкаська область, Черкаський
район, село Лозiвок, Лиманна, будинок 2;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 37-55-56, (0472) 37-43-08;
5. Електронна поштова адреса: info@vylchanka.pat.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: vylchanka.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення
11.04.2018р. черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 2/2018
вiд 11.04.2018р.) згiдно ч.3 ст.70, пiдпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України «Про
акцiонернi товариства» та пiдпункту 21 п.8.5.2. роздiлу 8 Статуту Товариства,
прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв,
якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати
прийняття цього рiшення, наступного характеру: - кредитнi та депозитнi угоди,
або змiни до них; - угоди (змiни до них), пов’язанi з забезпеченням виконання
зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими
суб’єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо
збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення; - угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни,
оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); - угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики,
надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної
передачi, дарування, страхування); - договори оренди цiлiсного майнового
комплексу, змiни та доповнення до них та пов’язанi з ними угоди; - цивiльноправовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь
в iнших суб’єктах господарювання; - угоди будiвельного пiдряду; - лiзингу; - угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; - угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; - договори комерцiйної концесiї та спiльної
дiяльностi; - договори позики; - договори поставки, купiвлi-продажу, застави,
зберiгання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матерiалiв та будьяких iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення фiнансовогосподарської дiяльностi. Сукупна гранична вартiсть значних правочинiв:
50 000 тис. гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi – 14339 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi товариства – 348.7 %. Загальна кiлькiсть голосуючих
акцiй - 582231 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у
загальних зборах - 582231 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
«за» прийняття рiшення - 582231 шт. (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцiй). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади Директор Пономаренко Олег Миколайович
11.04.2018

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ»;

2. Код за ЄДРПОУ: 01555316;
3. Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси , вул. Корольова,7;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 659023; (0472) 659229 ;
5. Електронна поштова адреса: Sportek-cherkassy@ukr.net;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: sportekcherkassy.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення
11.04.2018р. черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2018
вiд 11.04.2018р.) згiдно ч.3 ст.70, пiдпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України «Про
акцiонернi товариства» та пiдпункту 24 п.8.5.2. роздiлу 8 Статуту Товариства,
прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв,
якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати
прийняття цього рiшення, наступного характеру: - кредитнi та депозитнi угоди,
або змiни до них; - угоди (змiни до них), пов’язанi з забезпеченням виконання
зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими
суб’єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо
збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення; - угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни,
оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); - угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики,
надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної
передачi, дарування, страхування); - договори оренди цiлiсного майнового
комплексу, змiни та доповнення до них та пов’язанi з ними угоди; - цивiльноправовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь
в iнших суб’єктах господарювання; - угоди будiвельного пiдряду; - лiзингу; - угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; - угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; - договори комерцiйної концесiї та спiльної
дiяльностi; - договори позики; - договори поставки, купiвлi-продажу, застави,
зберiгання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матерiалiв та будьяких iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення фiнансовогосподарської дiяльностi.
Сукупна гранична вартiсть значних правочинiв: 10 000 тис. гривень.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi –
7788.20 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi товариства – 128.4 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 221271 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 220179 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
«за» прийняття рiшення - 220179шт. (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади Директор Охрiменко Микола Сергiйович
11.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ»;
2. Код за ЄДРПОУ: 01555316;
3. Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси , вул. Корольова,7;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 659023; (0472) 659229 ;
5. Електронна поштова адреса: Sportek-cherkassy@ukr.net;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: sportekcherkassy.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.

II. Текст повідомлення
11.04.2018р. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2018) прийнято
рiшення частину прибутку ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» вiд фiнансовогосподарської дiяльностi у 2017 роцi у розмiрi 300 000 грн. направити на виплату
дивiдендiв акцiонерам. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 03.05.2018 р. Дивiденди виплатити у строк з 15 травня 2018
року до 15 жовтня 2018 року. Спосiб та порядок виплати дивiдендiв: виплата
дивiдендiв буде здiйснена безпосередньо акцiонерам, шляхом зарахування
всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi на банкiвськi картки акцiонерiв.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади Директор Охрiменко Микола Сергiйович
11.04.2018

21

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№71, 13 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство "Миргородський завод
мiнеральних вод"

00382651
37600 м. Миргород
вул. Мiнзаводська, буд. 1
05355-4-36-74 05355-4-38-91

4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
A.Siryak@ids-borjomi.com
6. Адреса сторінки в мережі
http://www.mzmv.com.ua/
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Миргородський завод мiнеральних вод» (Протокол №51 вiд
11.04.2018 року) прийнято рiшення попередньо схвалити укладення договорiв
(правочинiв), що стосуються поставки товарно-матерiальних цiнностей, тарокомплектуючих матерiалiв та обладнання, необхiдних для господарської
дiяльностi Товариства (значних правочинiв) з будь-яким контрагентом,
термiном на 1 (один) календарний рiк, загальна вартiсть кожного з яких протягом термiну його дiї не буде перевищувати 100000000 (сто мiльйонiв) гривень без урахування податку на додану вартiсть. Уповноважено виконавчий
орган Товариства на пiдписання зазначених договорiв (правочинiв) та
пов’язаних з ними всiх супутнiх документiв, необхiдних для їх укладення з
визначенням iнших умов таких договорiв на власний розсуд.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2036170 штуки.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних
зборах - 2036170 штуки.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» - 2036164 штуки.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ПРОТИ» - 0 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «УТРИМАВСЯ» 6 штук.
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
Кряжев Костянтин Юрiйович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
12.04.2018
(дата)

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
Приватне акцiонерне товаемітента, код за ЄДРПОУ,
риство «Котломонтаж»,
місцезнаходження,
01415967,
міжміський код та
46008 Тернопiльська область д/н м.
телефон емітента
Тернопiль вул. Митрополита Шептицького, 23, 0352 52-39-90,
25-44-85
2. Дата розкриття повного 12.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
http://kotlomontag.ter.net.ua/index.php/zvity/
мережі Інтернет, на якій
richni-zvity
розміщено регулярну
річну інформацію
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД»

Річна інформація за 2017 рік
1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за
«ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД»,
ЄДРПОУ, місцезнахо00165698Одеська , Суворовський, 65013,
дження, міжміський код м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва,
та телефон емітента
буд. 141 (048) 750-49-63,
2. Дата розкриття
12.04.2018
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
https://smida.gov.ua/site/00165698
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію

Приватне акціонерНе товаристВО
«Страхова фінансова група
«Глєбов і партнери»

Ідентифікаційний код 31565863
Приватне акціонерне товариство «Страхова фінансова група
«Глєбов і партнери» (далі - ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери» або
Товариство) повідомляє; згідно Протоколу №3 Засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства « Страхова Фінансова Група « Глєбов і партнери» від 27 березня
2015 р.
Наглядова рада вирішила:
Керуючись новою редакцією Статуту Приватного акціонерного
товариства «Страхова фінансова група «Глєбов і партнери», продовжити термін повноважень Голови правління Товариства Хименюк Наталії Артемівни без обмеження
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
приватного акціонерного товариства
за 2017 рік
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товаемітента, код за ЄДРПОУ,
риство «Бабин-Риба»,
місцезнаходження,
22170777, 77335 Iвано-Франкiвська обміжміський код та
ласть Калуський с.Середнiй Бабин д/в,
телефон емітента
(03472) 63079
2. Дата розкриття повного 12.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
www.babynryba.prat.ua
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет,
на якій розміщено
регулярну річну
інформацію
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
приватного акціонерного товариства
за 2017 рік
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товаемітента, код за ЄДРПОУ,
риство «Реманент», 01552747,
місцезнаходження,
76000 Iвано-Франкiвська область д/н м.
міжміський код та
Iвано-Франкiвськ вул. Ушинського, буд.1,
телефон емітента
(0342) 507118
2. Дата розкриття повного 11.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
www.remanent.pat.ua
мережі Інтернет,
на якій розміщено
регулярну річну
інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Український страховий стандарт”
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
"Страхова компанiя "Український
страховий стандарт"
2. Код за ЄДРПОУ
22229921
3. Місцезнаходження
04073, м. Київ, провулок Балтiйський,
20
4. Міжміський код, телефон та
(044) 590-09-14 (044) 590-09-16
факс
5. Електронна поштова адреса
andrienko_ya@usstandart.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://usstandart.com.ua/about.html
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного
товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд
12.04.2018 року (Протокол № 48 ) продовжено повноваження Голови Правлiння
Товариства на строк з 20 квiтня 2018 року по 19 квiтня 2019 року Коваленка Євгена Володимировича. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: Голова Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя
«Український страховий стандарт» (з 20.04.2011 р. по сьогоднi); Радник Голови
Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» (з 13.04.2011 р. по 19.04.2011р.); Радник Голови
Правлiння Закритого акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український
страховий стандарт» (з 10.03.2011 р. по 12.04.2011р.); Заступник Голови
Правлiння ВАТ «ХДI страхування» (з 09.04.2010 р. по 09.03.2011 р.); Помiчник
Голови Правлiння ВАТ «ХДI страхування» (з 16.02.2010 по 08.04.2010 р.); Заступник Голови Правлiння з продажу ВАТ «Страхова компанiя «Країна» (з
02.02.2010 р. по 15.02.2010 р.); Голова Правлiння Акцiонерного страхового товариства «АИС-Полiс» (01.11.2007 р. по 01.10.2009 р.); Заступник Голови Правлiння
з транспорту та перестрахування ЗАТ «Страхова компанiя «Українська страхова група» (з 05.09.2005 р. по 27.08.2007р.); Перший заступник Голови Правлiння
ВАТ Українська перестрахувальна компанiя «Гарант Ре» (з 24.05.2005 р. по
19.08.2005 р.); Заступник Голови Правлiння з перестрахування ВАТ «Народна
Фiнансово-Страхова Компанiя «Гарант Ре» (з 29.01.2001 р. по 23.05.2005 р.);
Андерайтер (головний спецiалiст по страхуванню) ЗАТ «СК К’ЮБI –УГПБ
Iншуренс» (з 12.06.2000 р. по 26.01.2001 р.); Директор департаменту перестрахування Акцiонерного товариства Українська страхова компанiя «Гарант-Авто»
( з 01.08.1996 р. по 09.06.2000 р.); Завiдуючий вiддiлу перестрахування
Акцiонерного товариства Українська страхова компанiя «Гарант-Авто» ( з
20.02.1996 р. по 31.07.1996 р.); Головний фахiвець вiддiлу перестрахування
Акцiонерного товариства Українська страхова компанiя «Гарант-Авто» ( з
01.07.1995 р. по 19.02.1996 р.); Провiдний фахiвець департаменту страхування
Акцiонерного товариства Українська страхова компанiя «Гарант-Авто» (з
26.09.1994 р. по 30.06.1995 р.).
Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного
товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд
12.04.2018 року (Протокол № 48) продовжено повноваження з 20 квiтня 2018
року по 19 квiтня 2019 року члена Правлiння – Заступника Голови Правлiння
Малиновського Владислава Iгоровича. Часткою у статутному капiталi емiтента
не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади: Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння ПрАТ «СК
«Український страховий стандарт» (з 13.04.2011 року по сьогоднi); Член
Правлiння, Заступник Голови Правлiння ЗАТ «СК «Український страховий стандарт» з (26.10.2010 року по 12.04.2011 року); Начальник Юридичного управлiння
ЗАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 03.06.2010 року по 25.10.2010
року); Член Правлiння ВАТ «АСК «Енергополiс» (з 09.09.2008 року по 20.08.2009
року); Директор департаменту врегулювання збиткiв ВАТ «АСК «Енергополiс» (з
15.11.2007 року по 20.08.2009 року); Заступник директора департаменту врегулювання збиткiв ВАТ «АСК «Енергополiс» (з 03.07.2006 року по 14.11.2007 року);
Начальник вiддiлу мiнiмiзацiї страхових ризикiв та врегулювання збиткiв
ВАТ «АСК «Енергополiс» (з 01.03.2004 року по 02.07.2006 року).
Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного
товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд
12.04.2018 року (Протокол № 48 чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий
стандарт») продовжено повноваження з 20 квiтня 2018 року по 19 квiтня 2019
року Члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння з продажiв Лукових Олександра Григоровича. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади:
Заступник Голови Правлiння з продажiв ПрАТ «СК «Український страховий ас-

тандарт (з 30.05.2011 року по сьогоднi); Заступник Голови Правлiння ПАТ «ХДI
страхування» (з 11.03.2011 року по 20.05.2011 року); Виконуючий обов’язки заступника Голови Правлiння ПАТ «ХДI страхування» (з 10.03.2011 року по
11.03.2011 року); Помiчник Голови Правлiння ПАТ «ХДI страхування» (з
12.04.2010 року по 01.06.2010 року); Директор регiональної дирекцiї ПАТ «СК
«Країна»(з 02.03.2010 року по 20.05.2010 року); Директор управлiння роздрiбного
бiзнесу Київської мiської дирекцiї ПрАТ «СК «Українська страхова група» (з
01.02.2010 року по 26.02.2010 року); Директор Фiлiї Київської мiської дирекцiї
ЗАТ «СК «Українська страхова група» (з 15.04.2009 року по 29.01.2010 року);
Директор фiлiї Дирекцiї роздрiбного бiзнесу ЗАТ «СК «Українська страхова група» (з 05.09.2009 року по 14.04.2009 року); Заступник Генерального Директора
АСТ «Вексель» (з 09.03.2005 року по 28.09.2006 року); Виконавчий директор
АСТ «Вексель» ( з 04.01.2005 року по 09.03.2005 року); Заступник Голови
Правлiння по страхуванню ОАО «Народна фiнансово-страхова компанiя «Гарант Ре» (з 13.05.2002 року по 31.12.2004 року); Заступника Голови Правлiння з
розвитку ОАО «Народна фiнансово-страхова компанiя «Гарант Ре» (з 30.01.2001
року по 13.05.2002 року); Виконуючий обов’язки Заступника Голови Правлiння з
розвитку ОАО «Народна фiнансово-страхова компанiя «Гарант Ре» (з 21.11.2000
року по 30.01.2001 року); Заступник Генерального директора ОАО «Народна
фiнансово-страхова компанiя» (13.07.1999 року по 21.11.2000 року); Заступник
Директора КФ АСК «Спич и К» (з 01.08.1997 року по 13.07.1999 року); Завiдуючий
представництвом САТ «Остра» в м. Києвi (з 26.04.1996 року по 30.07.1997 року);
Ведучий економiст ЗАО «Агротехнологiчна iнвестицiйна компанiя» (з 01.04.1996
року по 22.04.1996 року); Економiст ЗАО «Агротехнологiчна iнвестицiйна
компанiя» (з 13.07.1995 року по 01.04.1996 року); Iнженер – програмiст
ТОВ «ТЕП сервiс ЛТД» (з 20.04.1995 року по 12.07.1995 року); Iнженер –
програмiст ТОВ «ТАРК БIК Лтд» (з 02.03.1994 року по 10.04.1995 року).
Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного
товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд
12.04.2018 року (Протокол № 48 ) продовжено повноваження з 20 квiтня 2018
року по 19 квiтня 2019 року Члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння з
врегулювання збиткiв Кяргiса Скайдрюса. Часткою у статутному капiталi
емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Попереднi посади: Начальник управлiння врегулювання збиткiв
ПАТ «СК «Країна» (з 26.02.2010 року по 20.04.2012 року); Начальник управлiння
врегулювання збиткiв АСТ «АИС-Полiс» (з 01.03.2006 року по 15.02.2010 року);
Начальник вiддiлу врегулювання збиткiв АСТ «АИС-Полiс» (з 05.09.2005 року по
01.03.2006 року); Спецiалiст вiддiлу врегулювання збиткiв ЗАТ «Українська транспортна страхова компанiя» (з 01.12.2004 року по 01.09.2005 року); Менеджер з
продажу ТОВ «Укрфлоат» (з 05.05.2004 року по 30.11.2004 року); Менеджер зi
збуту ТОВ «Нафтахiм» (з 03.06.2002 року по 30.04.2004 року); Менеджер з продажу Українсько Литовського Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Нафта-Україна-Груп» (з 23.07.2001 року по 31.05.2002 року); Заступник директора ТОВ «Спiльне українсько-литовське пiдприємство «Нафта-Україна ЛТД» (з
01.12.1998 року по 21.07.2001 року); Технiк першої категорiї вiддiлу 332 Науководослiдного iнституту «Електрографiї» (з 01.10.1989 по 28.04.1990 року); Старший технiк вiддiлу 332 Науково-дослiдного iнституту «Електрографiї» (з
01.05.1989 по 01.10.1989 року); Технiк вiддiлу 325 Науково-дослiдного iнституту
«Електрографiї» (з 03.08.1988 по 01.05.1988 року).
Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного
товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд
12.04.2018 року (Протокол № 48 ) продовжено повноваження з 20 квiтня 2018
року по 19 квiтня 2019 року Члена Правлiння – Головного бухгалтера Нестерук
Марини Олександрiвни. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: Член Правлiння, Головний бухгалтер ПрАТ «СК «Український страховий
стандарт» (з 11.10.2012 по сьогоднi); Член Правлiння, Фiнансовий директор
ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 13.04.2011 по 10.10.2012); Член
Правлiння, Фiнансовий директор ЗАТ «СК «Український страховий стандарт» (з
20.05.2010 по 12.04.2011 року); Член Правлiння, Фiнансовий директор
АСТ «АИС-Полiс» (з 23.07.2009 по 19.05.2010); Головний бухгалтер АСТ «АИС –
Полiс» (з 15.05.2007 по 22.07.09); Заступник Головного бухгалтера АСТ «АИС –
Полiс» (з 05.09.2005 по 15.05.2007); Головний бухгалтер Старокиївського
вiддiлення Київської мiської дирекцiї НАСК «Оранта» (з 30.03.2005 по 02.09.2005);
Виконуюча обов'язки Головного бухгалтера Старокиївського вiддiлення Київської мiської дирекцiї НАСК «Оранта» (з 08.11.2004 по 30.03.2005).
Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд 12.04.2018 року (Протокол № 48) продовжено повноваження з
20 квiтня 2018 року по 19 квiтня 2019 року - Члена Правлiння Фiнансового директора Домкова Сергiя Павловича. Часткою у статутному капiталi емiтента
не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади:Фiнансовий директор ПрАТ «СК «Український страховий
стандарт» (з 11.10.2012 по сьогоднiшнiй день); Начальник фiнансової служби
ПрАТ «Екопак-Фастiв» (з 12.12.2011 – 13.07.2012); Начальник управлiння планування та аналiзу фiнансового департаменту ПАТ УСК «Гарант-Авто» (з
14.11.2011 по 09.12.2011);Начальник фiнансово-економiчного управлiння
ПАТ УСК «Гарант-Авто» (з 20.06.2011 по 13.11.2011);Начальник фiнансового
управлiння ВАТ «УСК «Дженералi-Гарант» (з 01.04.2011 по 19.06.2011); На-
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чальник управлiння планування i контролiнгу ВАТ «УСК «Дженералi-Гарант» (з
15.02.2010 по 30.03.2011); Начальник вiддiлу планування та звiтностi за МСФЗ
ВАТ «УСК «Дженералi-Гарант» (з 03.11.2008 по14.02.2010); Головний фахiвець
управлiння планування i контролiнгу ВАТ «УСК «Дженералi-Гарант» (з
17.07.2007 по 02.11.2008); Провiдний фахiвець управлiння фiнансової звiтностi
та планування фiнансового департаменту ВАТ «СК «ПЗУ Україна» (з 02.04.2007
по 16.07.2007); Фахiвець вiддiлу планування i контролiнгу фiнансового департаменту ВАТ «СК «ПЗУ Україна» (з 01.02.2006 по 01.04.2007); Спецiалiст
вiддiлу контролiнгу ВАТ «СК «Скайд-Вест» (з 02.08.2004 по 31.01.2006).
Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд 12.04.2018 року (Протокол № 48 чергових Загальних зборiв
акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт») продовжено повноваження з 20 квiтня 2018
року по 19 квiтня 2021 року - Голови Ревiзiйної комiсiї - Бежануци Сергiя
Миколайовича. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: Начальник вiддiлу фiнансового аудиту ТОВ «АВТОДРАЙВ ПЛЮС» (з
05.05.2014 по сьогоднi); Начальник вiддiлу фiнансового аудиту ТОВ «Центр Автокраїна» (з 28.06.2013 по 04.05.2014); Начальник вiддiлу фiнансового
аудиту ТОВ «ГЛОБАЛ АВТОГРУП» (з 01.06.2012 по 27.06.2013); Начальник
вiддiлу фiнансового аудиту IП «Торговий дiм «Автоцентр Харкiв» (з
05.05.2010 по 31.05.2012); Начальник вiддiлу фiнансового аудиту ТОВ «Технотранс - 2006» (з 01.04.2009 по 30.04.2010); Начальник вiддiлу фiнансового
аудиту Корпорацiя «Спiвдружнiсть - КОМП» (з 03.02.2009 по 31.03.2009).
Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд 12.04.2018 року (Протокол № 48 ) продовжено повноваження з
20 квiтня 2018 року по 19 квiтня 2021 року - Члена Ревiзiйної комiсiї - Гордус
Любов Степанiвни. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади:
бухгалтер ПрАТ «СК «Український страховий стандарт»(з 01.02.2007 по
сьогоднi); бухгалтер ПрАТ «СК «Український страховий стандарт»( з 27.01.2010
по 29.03.2013 ); провiдний фахiвець вiддiлу внутрiшньої бухгалтерiї фiнансового
управлiння ВАТ « Банк Руский Стандарт» ( з 21.08.2008 по 15.10.2009).
Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд 12.04.2018 року (Протокол № 48) продовжено повноваження з 20
квiтня 2018 року по 19 квiтня 2021 року - Члена Ревiзiйної комiсiї- Григоренко
Тетяни Максимiвни. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: : Головний бухгалтер IП «АIС-столиця» (з 01.12.2008 по сьогоднi); Голов
ний бухгалтер ПII АТ «Автоiнвестстрой» (з 01.12.1998 по 30.11.2008); Головний
бухгалтер ДП Фiрма «Астарта центр 2» (з 01.06.1996 по 01.12.1998).
Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного
товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд 12.04.2018
року (Протокол № 48 ) продовжено повноваження з 20 квiтня 2018 року по
19 квiтня 2021 року Наглядової ради Товариства у складi – юридичної особи Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Автозапчастина - Маркет» (представник члена Наглядової ради – юридичної особи – Товкун Iгор Миколайович).
Згоди на розкриття паспортних даних фiзичної особи отримано не було. Часткою
у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Попереднi посади: директор з правових питань

ТОВ «ГРУПА КОМПАНIЙ «АИС» ( з 01.12.2010 року по сьогоднi за сумiсництвом);
юрисконсульт Асоцiацiї «БЦ «Правозахист» (з 12.07.2010 по 30.11.2010 за
сумiсництвом); директор департаменту з правових питать IП «ТД «АВТОЦЕНТРХАРКIВ» (з 05.05.2010 року по 11.07.2010 року за сумiсництвом); фахiвець з
цiнних паперiв ТОВ «Автомобiльна фондова компанiя» (з 10.10.2006 року по
04.05.2010 року за сумiсництвом); фахiвець з цiнних паперiв ТОВ «КапiталМаркет» (з 08.09.2003 року по 09.10.2006 року за сумiсництвом). Основне мiсце
роботи - доцент Нацiональної юридичної академiї України iм. Я. Мудрого.
Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд 12.04.2018 року (Протокол № 48 ) продовжено повноваження з
20 квiтня 2018 року по 19 квiтня 2021 року Наглядової ради Товариства у
складi – юридичної особи - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Автозапчастина - Маркет» (представник члена Наглядової ради – юридичної особи – Ємельянова Валерiя Якiвна). Згоди на розкриття паспортних даних
фiзичної особи отримано не було. Часткою у статутному капiталi емiтента не
володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади:Начальник вiддiлу облiку i контролiнгу ТОВ АК «Укравтоторг»
(з 01.07.2010 року по сьогоднi); Начальник управлiння казначейського
контролiнгу ТОВ АК «Укравтоторг» (з 02.11.2009 року по 30.06.2010 року); Начальник вiддiлу управлiнського облiку i контролiнгу Корпорацiя «АИС» (з
03.02.2009 року по 30.10.2009 року); Начальник вiддiлу економiки
ТОВ «Автосервiс -Т» (з 03.05.2007 року по 02.02.2009 року); Начальник
фiнансового вiддiлу ТОВ «АИС-Моторс» (з 01.10.2004 року по 30.04.2007 року);
Бухгалтер ТОВ «Бета - М» (з 01.07.2003 року по 30.09.2004 року); Бухгалтер ТОВ
«Avto-Impex» (з 03.12.2001 року по 27.06.2003 року); Бухгалтер ПII «АIС-Iмпорт»
(з 01.09.2000 року по 30.11.2001 року); Бухгалтер ПII АТ «АIС» (з 01.02.1999 по
31.08.2000 року); Бухгалтер Україно-Латвiйського АТ «Автоiнвестстрой» (з
01.02.1997 року по 29.01.1999 року); Головний бухгалтер Україно-Латвiйської СК
«Автоiнвестстрой» (з 01.06.1996 року по 31.01.1997 року); Бухгалтер УкраїноЛатвiйської СК «Автоiнвестстрой» (з 13.04.1995 року по 31.05.1996 року).
Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд 12.04.2018 року (Протокол № 48) з 20 квiтня 2018 року по 19 квiтня
2021 року продовжено повноваження Наглядової ради Товариства у складi
- юридичної особи - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Автозапчастина – Маркет». Головою Наглядової ради обрано представника члена
Наглядової ради - юридичної особи - Самохвалова Михайла Володимировича, згоди на розкриття паспортних даних фiзичної особи отримано не
було. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: директор з операцiйних питань ТОВ «ГРУПА КОМПАНIЙ «АИС» (з 01.07.2011
року по сьогоднi); Операцiйний директор ТОВ «ГРУПА КОМПАНIЙ «АИС» (з
05.05.2010 року по 30.06.2011 року);Операцiйний директор ТОВ «ГРУПА
КОМПАНIЙ «АИС» ( з 01.04.2010 року по 30.01.2010 року).
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
Коваленко Євген Володимирович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
12.04.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне

компанiя «Український страховий стандарт» 12.04.2018 року Протоколом
№ 12/04/2018 прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв Товариством в 2018 роцi за умови, що ринкова вартiсть
майна або послуг, що є їх предметом становить вiд 1 до 25 вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства без обмеження кiлькостi правочинiв та їх контрагентiв:
1.1. Договорiв обов’язкового страхування;
1.2. Договорiв добровiльного страхування;
1.3. Договорiв зi страховими посередниками щодо укладення вiд iменi
та за рахунок Товариства договорiв обов’язкового та добровiльного страхування;
1.4. Договорiв вхiдного та вихiдного перестрахування;
1.5. Договорiв банкiвського вкладу (депозитних договорiв).
Визначенi вище правочини при їх укладеннi зi сторони Товариства мають бути пiдписанi спiльно Головою Правлiння Товариства Коваленком Євгеном Володимировичем та Заступником Голови Правлiння Товариства
Малиновським Владиславом Iгоровичем.
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
Коваленко Євген Володимирович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
12.04.2018
(дата)

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство "Страхова
компанiя"Український
страховий стандарт"
22229921
04073, м. Київ, провулок Балтiйський,
будинок 20
(044) 590-09-14 (044) 590-09-16

4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
andrienko_ya@usstandart.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://usstandart.com.ua/about.html
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
II. Текст повідомлення
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Страхова
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО "Нововолинмісцезнаходження, міжміський код та телефон емітента ська швейна фабрика",
13352962Волинська , -, 45400, м. Нововолинськ, вул. Княгинi Ольги, 60 03344 2-49-01,
2. Дата розкриття повного
12.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі nvshveynaf.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акцiонерне товариство «ЧИНБАР»
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 товариство «ЧИНБАР», 00307856, Україна 04073 м. Київ вул. Куренiвська, 21,
(044) 468-42-71
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://chinbar.pat.ua/emitents/reports

Приватне акціонерне товариство «ПАС І КО»
До уваги кредиторів ПрАТ «ПАС І КО» !
Приватне акціонерне товариство «ПАС І КО» ідентифікаційний код
(ЄДРПОУ) 24727853, місцезнаходження: вул. Ярославів Вал, буд. 30/18,
м. Київ, 01034, у відповідності до ст. 82 ЗУ «Про акціонерні товариства»,
повідомляє про своє припинення шляхом реорганізації (перетворення) у
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАС І КО».
Рішення про реорганізацію (перетворення) прийняте на чергових

річних загальних зборах акціонерів 14 березня 2018 року. Голова комісії з реорганізації (припинення) ПрАТ «ПАС І КО» - Богданова Ольга
Ігорівна.
Претензії кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня оприлюднення цього оголошення за адресою: 02140 м. Київ, вул. Бориса
Гмирі, 2, оф. 9, контактний телефон (044) 2201587, (067) 5030046.
Голова комісії з реорганізації (припинення)
О.І. Богданова

Приватне акціонерне товариство «Вахнівське спеціалізоване підприємство «Агромаш»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЗА 2017 рік, ЯКИЙ ЗДІЙСНИВ
ПРИВАТНЕ (ЗАКРИТЕ)
РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, А ТАКОЖ ПРИВАТНИХ(ЗАКРИТИХ)
АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ, ЯКІ НЕ ЗДІЙСНЮВАЛИ ПУБЛІЧНЕ
(ВІДКРИТЕ) РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Вахнівське спеціалізоване підприємство«Агромаш», код за ЄДРПОУ:

00902406, місцезнаходження 22524, Вінницька область, Липовецький район, село Вахнівка, вулиця Миру 20, міжміський код та телефон
(04358)39333.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії – 12.04.2018 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію – http:// www.00902406.pat.ua

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВІЕС БАНК»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЕС БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 19358632
3. Місцезнаходження 79000, м.Львів, Грабовського, 11
4. Міжміський код, телефон та факс 032 2550254; 032 2971382
5. Електронна поштова адреса contact@vsbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.vsbank.ua/ua/news
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дії: 11.04.2018 року;
Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій: БАЙЛІ-

КАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED);
Місцезнаходження юридичної особи - власника пакета акцій: Кіпр, Нікосія, 1097, КЕРМІЯ БІЛДІНГ, вул. Діагору, буд. 4, Офіс 104.
Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи: НЕ 313974;
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 99,923%;
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни
розміру пакета акцій: 99,923%;
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру
пакета акцій: 100%;
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після
зміни розміру пакета акцій: 100 %.
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правління
________________
Походзяєва І.В.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
					
11.04.2018 року
					
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої емітента
I. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД";
1. Повне найменування емітента:

2. Код за ЄДРПОУ: 14367980;
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Любарського, 181;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-79-79, (056)794-18-07,
(056) 790-21-22
5. Електронна поштова адреса: dsz2@dsz.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: dsz2@dsz.dp.ua, yurdsz@dsz.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв ПАТ "ДнСЗ" вiд 10.04.2018 р. прийнято рiшення про припинення повноважень наступних посадових осіб:
- голови Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" Афанасьєва Олександра Анатолiйовича в зв'язку iз закiнченням термiну дiї його повноважень. Посадова
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Частка у статутному капiталi ПАТ "ДнСЗ" - 3,2279%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого перебував на посадi - 9 рокiв.
- заступника голови Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" Литвина Григорiя Федоровича в зв'язку iз закiнченням термiну дiї його повноважень. Посадова
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.. Частка у статутному капiталi ПАТ "ДнСЗ" - 0,0004%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посадi - 14 рокiв.
- члена Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" Буханцова Олега Васильовича в
зв'язку iз закiнченням термiну дiї його повноважень. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Частка у статутному капiталi ПАТ "ДнСЗ" - 0,0004%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посадi - 4 роки.
- члена Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" Левiна Iгоря Абрамовича в зв'язку iз закiнченням термiну дiї iї повноважень. Посадова особа не надала
згоди на розкриття своїх паспортних даних. Частка у статутному капiталi
ПАТ "ДнСЗ" - 0%. Левiн I.А. є представником акцiонера ТОВ "ЮГТРАНССТРОЙ-2" (код ЄДРПОУ 21853652, частка у статутному капiталi
ПАТ "ДнСЗ" складає 0,0432%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посадi - 1 рiк.
- члена Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" Тараненко Iрини Вiкторiвни в
зв'язку iз закiнченням термiну дiї iї повноважень. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Частка у статутному капiталi ПАТ "ДнСЗ" - 8,6581%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посадi - 11 рокiв.
Рiшенням Загальних зборiв ПАТ "ДнСЗ" вiд 10.04.2018 р. обрано наступних посадових осіб:
- до складу Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" Афанасьєва Олександра Анатолiйовича в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень попереднього
складу Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ". Рiшенням Наглядової ради ПАТ

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента

ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА
МАСЛОСИРБАЗА"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство
"ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА". Код за ЄДРПОУ: 00447729. Місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вул.Кооперативна,3. Міжміський
код, телефон та факс: 0382-784332. Електронна поштова адреса:
msb@msb.km.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 00447729.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Текст повідомлення:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів, назва уповноваженого органу - 12.04.2018 року, Загальні збори акціонерів. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх 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 господарювання
(договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);угоди щодо збільшення
обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або
зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;угоди
щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди
(суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави,
безоплатної передачі, дарування, страхування);угоди щодо розпоряд-

"ДнСЗ" вiд 10.04.2018 р. Афанасьєва Олександра Анатолiйовича обрано
головою Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ". Посадова особа не надала згоди на
розкриття своїх паспортних даних. Частка у статутному капiталi ПАТ
"ДнСЗ" - 3,2279%. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв та
не є незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - директор ТОВ "Отег", директор КП
"ДМЕТ", голова Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ".
- до складу Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" Литвина Григорiя Федоровича
в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ". Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" вiд
10.04.2018 р. Литвина Григорiя Федоровича обрано заступником голови
Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ". Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Частка у статутному капiталi ПАТ "ДнСЗ" 0,0004%. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв та не є незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - заступник голови Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ",
директор з безпеки ПАТ "ДнСЗ".
- члена Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" Тараненко Iрину Вiкторiвну в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень попереднього складу Наглядової
ради ПАТ "ДнСЗ". Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Частка у статутному капiталi ПАТ "ДнСЗ" - 8,6581%. Не є
представником акцiонера або групи акцiонерiв та не є незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх
п'яти рокiв - голова Наглядової ради ПрАТ "ТАКО", заступник генерального директора ТОВ ВКП "ТАКО", член Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ".
- члена Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" Буханцова Олега Васильовича в
зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ". Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Частка у статутному капiталi ПАТ "ДнСЗ" - 0,0004%.
Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв та не є незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх
п'яти рокiв - директор ТОВ "КАМАРА ДЕЛЬ РЕЙ", голова Правлiння ПрАТ
"ЮГТРАНССТРОЙ", генеральний директор ТОВ "ЮГТРАНССТРОЙ-2",
член Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ".
- члена Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" Левiна Iгоря Абрамовича в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень попереднього складу Наглядової
ради ПАТ "ДнСЗ". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка у статутному капiталi ПАТ "ДнСЗ" - 0%. Левiн I.А. є
представником акцiонера ТОВ "ЮГТРАНССТРОЙ-2" (код ЄДРПОУ
21853652, частка у статутному капiталi ПАТ "ДнСЗ" складає 0,0432%). Не
є незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала
протягом останнiх п'яти рокiв - не обiймав, пенсiонер.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Перший заступник голови Правління Крячко В.О.
11.04.2018 р.

ження рухомим майном - як основними, так оборотними і 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 рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню,
зберіганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
договори комерційної концесії та спільної діяльності; договори позики;
договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, зерна та будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення господарської діяльності. Гранична сукупність вартості правочинів: 500 000 000 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 218 749 000 грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності (%):228,57%. Загальна кількість голосуючих акцій, всього: 136
075; що зареєстровані для участі у загальних зборах: 136 072; що проголосували "за": 136 072; що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України Директор Сакін Сергій Олександрович.
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№71, 13 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД";

2. Код за ЄДРПОУ: 14367980;
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Любарського, 181;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-79-79, (056)794-18-07,
(056) 790-21-22
5. Електронна поштова адреса: dsz2@dsz.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: dsz2@dsz.dp.ua, yurdsz@dsz.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД" (далi - ПАТ "ДнСЗ")
10.04.2018 р. прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися акцiонерним товариством
протягом одного року з дати прийняття такого рiшення:
- якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25, але менша 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
фiнансовiй звiтностi за 2017 рiк, з граничною сукупною вартiстю всiх таких
правочинiв в розмiрi 6 000 000 тис. грн., а саме: - укладання договорiв (контрактiв) на постачання стрiлочних переводiв та запчастин до них, глухих
перетинань та запасних частин до них, iншої стрiлочної продукцiї та iнших
товарiв для потреб ПАО "Укрзалiзниця", промислових пiдприємств та iнших споживачiв , в тому числi за результатами тендерiв; - укладання договорiв (контрактiв) на придбання металевого прокату, iнших виробiв з метою забезпечення виробничого процесу Товариства; - укладання договорiв
(контрактiв) на постачання стрiлочних переводiв та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, iншої стрiлочної продукцiї та iнших товарiв в адресу закордонних споживачiв; - укладання договорiв (контрактiв) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитiв, факторингових та iнших фiнансових послуг. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї:
249540 шт., кiлькiсть голосуючих акцiї, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв: 202052 шт., кiлькiсть голосуючих акцiї, що проголосували "за" прийняття цього рiшення: 202052 шт., кiлькiсть голосуючих
акцiї, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт.
- якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких
правочинiв, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними фiнансовiй звiтностi за 2017 рiк, з граничною сукупною вартiстю всiх таких
правочинiв в розмiрi 6 000 000 тис. грн., а саме: - укладання договорiв (контрактiв) на постачання стрiлочних переводiв та запчастин до них, глухих
перетинань та запасних частин до них, iншої стрiлочної продукцiї та iнших
товарiв для потреб ПАО "Укрзалiзниця", промислових пiдприємств та iнших споживачiв , в тому числi за результатами тендерiв; - укладання договорiв (контрактiв) на придбання металевого прокату, iнших виробiв з метою забезпечення виробничого процесу Товариства; - укладання договорiв
(контрактiв) на постачання стрiлочних переводiв та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, iншої стрiлочної продукцiї та iнших товарiв в адресу закордонних споживачiв; - укладання договорiв (контрактiв) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитiв, факторингових та iнших фiнансових послуг. Загальна кiлькiсть всiх акцiї: 254560 шт.,
кiлькiсть голосуючих акцiї, що зареєстрованi для участi у загальних зборах
акцiонерiв: 202049 шт., кiлькiсть голосуючих акцiї, що проголосували "за"
прийняття цього рiшення: 202052 шт., кiлькiсть голосуючих акцiї, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Перший заступник голови Правління Крячко В.О. 11.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АГЕНЦIЯ БЕЗПЕКИ "СКОРПIОН"

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 "АГЕНЦIЯ БЕЗПЕКИ "СКОРПIОН", 34059350, 49000 Днiпропетровська область Центральний р-н м. Днiпро пр. Пушкiна, буд. 11, офiс
79, (056) 374-94-94
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:
http://skorpion.pat.ua/№session_id=tevfe3diiog936es4s0u5qtdm5

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БДЖОЛОАГРОСЕРВІС"
Річна інформація емітента
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариство "Бджолоагросервіс", код за ЄДРПОУ 00693109, Місцезнаходження: 52071 Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н., сел.Дослідне, вул. Наукова, 1 тел.(0562) 370-32-13,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: bdgoly.com.ua
Виконавчий орган ПрАТ "Бджолоагросервіс"
Річний звіт

ПРАТ «МІТЕЛ»
за 2017 рік

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА1. Повне найменування емітента,
РИСТВО "МIТЕЛ", 21851883 Дніпкод за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
ропетровська , Чечеловський,
міжміський код та телефон емітен49055, м.Днiпро, вулиця Будiвельта
никiв, будинок 34 056 747-32-10,
2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації узагальнодоступ11.04.2018
ній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярнурічну інформацію

http://mytel.dp.ua/Inf/inf.html

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (місцезнаходження: Україна,
Наглядова рада

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

49124, м. Дніпро, вул. Липова, 1) повідомляє, що згідно ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства" за пропозицією акціонера, який є власником більше 5% простих акцій, до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2018 року об 11:30 за
адресою: Україна, 49124, м. Дніпро, вул. Липова, буд.1, 2 поверх, актова зала, включено нові питання:
- Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій
редакції.
- Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом
викладення його в новій редакції.
Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (056) 747-46-83.
Наглядова рада Товариства
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 00292923
3. Місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Барикадна, будинок 15А
4. Міжміський код, телефон та факс: +380562387500; +380562387501
5. Електронна поштова адреса: Helen.Kovalyova@heidelbergcement.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.heidelbergcement.ua/uk/publicdocuments
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства
"ХайдельбергЦемент Україна" (протокол № 40 вiд 11.04.2018 р.) прийняте
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предметами
правочинів є:
1) Укладання Змін та Доповнень до Договору про надання фінансових
послуг №09/019 від 25 лютого 2010 року між Публічним акціонерним товариством "ІНГ Банк Україна" (надалі - Банк), Приватним акціонерним товариством "ХайдельбергЦемент Україна" та Товариством з обмеженою відповідальністю "КСЛ" (надалі - "Договір"), щодо збільшення Загального Розміру Лінії до EUR 20 000 000,00 (двадцять мільйонів євро), що еквівалентно 642 160 000 грн. за офіційним курсом Національного Банку України на
дату прийняття рішення, пролонгації Дати Закінчення Дії Лінії до 01 липня
2020 року та надання в Забезпечення Гарантії, виданої компанією HeidelbergCement AG, Німеччина, на користь Банку на повну суму зобов'язань
Приватного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна" та Товариства з обмеженою відповідальністю "КСЛ" за цим Договором, яка за
формою та змістом відповідає вимогам Банку.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 1 756 311 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності ( у відсотках) складає 36,563001.
Загальна кількість голосуючих акцій - 39 654 625 943 штук.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах - 39 618 340 269 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 39 618 340 269
штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство
"ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА". Код за ЄДРПОУ: 00447729. Місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вул.Кооперативна,3. Міжміський
код, телефон та факс: 0382-784332. Електронна поштова адреса:
msb@msb.km.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 00447729.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Текст повідомлення:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 12.04.2018 року (протокол
№1/2018 від 12.04.2018 року), в зв'язку з вибуттям двох членів наглядової ради, звільнено: Голова наглядової ради Яніна Надія Петрівна (паспорт ЕО 472351 Первомайським МВ УМВСУ в Миколаївській обл.
04.02.1998), розмір пакета акцій: 2 грн.; 0,000722%. На посаді перебувала з 06.04.2017р. по 12.04.2018р. Член наглядової ради Коваленко Федір Леонідович (паспорт ЕА 301905 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 13.06.1997), розмір пакета акцій: 4 грн.; 0,001445%. На посаді
перебував з 06.04.2017р. по 12.04.2018р. Член наглядової ради Бурмака
Сергій Анатолійович (паспорт ЕА 640014, Ленінським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 22.06.1999), розмір пакета акцій: 0 грн. На посаді перебував з 06.04.2017р. по 12.04.2018р. Обрано: Член наглядової ради Ко-

передбачені законодавством - Статутом Приватного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна" не визначені.
2) Укладання Додаткової угоди до Кредитної угоди про надання кредитної лінії №1509_01 від 15.09.2015 року на суму 15 000 000,00 (п'ятнадцять
мільйонів) євро, що еквівалентно 481 620 000 грн. за офіційним курсом Національного Банку України на дату прийняття рішення, з плаваючою процентною ставкою, укладеної (HeidelbergCement AG), що до подовження
строку надання кредиту до 31.12.2020 року.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 1 756 311 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності ( у відсотках) складає 27,422250.
Загальна кількість голосуючих акцій - 39 654 625 943 штук.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах - 39 618 340 269 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 39 618 340 269
штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не
передбачені законодавством - Статутом Приватного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна" не визначені.
3) Укладання Додаткової угоди до Кредитної угоди про надання кредитної лінії №0211_03 від 02.11.2015 року на суму 15 000 000,00 (п'ятнадцять
мільйонів) євро, що еквівалентно 481 620 000 грн. за офіційним курсом Національного Банку України на дату прийняття рішення, з плаваючою процентною ставкою, укладеної (HeidelbergCement AG), що до подовження
строку надання кредиту до 31.12.2020 року.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 1 756 311 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності ( у відсотках) складає 27,422250.
Загальна кількість голосуючих акцій - 39 654 625 943 штук.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах - 39 618 340 269 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 39 618 340 269
штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не
передбачені законодавством - Статутом Приватного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна" не визначені.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади:
Голова правління Сільвіо Тіде
11.04.2018 р

валенко Федір Леонідович (паспорт ЕА 301905 Кіровським РВ УМВСУ в
Кіровоградській обл. 13.06.1997), розмір пакета акцій: 4 грн.; 0,001445%,
обраний як акціонер. Протягом останніх 5 років займав інші посади: комерційний директор ПАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК". На посаду обраний
терміном на 3 роки. Член наглядової ради Буртник Людмила Борисівна
(паспорт ЕА 782767 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл.
11.11.2000), розмір пакета акцій: 0%, обрана як незалежний директор.
Протягом останніх 5 років займала інші посади: директор "ЄЛІСАВЕТ-ІСТЕЙТ", директор ТОВ "ЕЛЬДОРАДО". На посаду обрана терміном на 3
роки. Член наглядової ради Сидорченко Роман Вікторович (паспорт ЕВ
095563 Кіровським РВ Кіровоградського МВ УМВСУ в Кіровоградській
обл., 31.05.2005), розмір пакета акцій: 0%, обраний як незалежний директор. Протягом останніх 5 років займала інші посади: директор ТОВ
"КІРОВОГРАД-ХЛІБ-2000". На посаду обраний терміном на 3 роки.
Рішенням наглядової ради від 12.04.2018 року (протокол
№2018/04/12 від 12.04.2018 року) головою наглядової ради обрано: Коваленко Федір Леонідович (паспорт ЕА 301905 Кіровським РВ УМВСУ в
Кіровоградській обл. 13.06.1997), розмір пакета акцій: 4 грн.; 0,001445%.
Протягом останніх 5 років займав інші посади: комерційний директор
ПАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК". На посаду обраний терміном на 3 роки.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи
не мають.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НПК-ХОЛДIНГ"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НПК-ХОЛДIНГ", 22624304, 61023 Харкiвська область
- м.Харкiв вул. Мироносицька, 84, 0577314403.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.npk.net.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"У.П.Е.К."

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: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "У.П.Е.К.", 23001858, 61038, Харкiвська область, м. Харкiв, вул.Маршала Батицького,4, т.057-771-67-27
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://www.upec.ua/

ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КУМIР"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУМIР", 23463791, 61057 Харкiвська область - м.
Харкiв вул. Чернишевська, б. 4, к. 1, (057) 714-03-06.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://kumir.kharkov.ua/финансовая-отчетность/

ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАШПРОМПОСТАЧЗБУТ"
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариство "Машпромпостачзбут", 23915357, 61168 Харкiвська область
- м.Харкiв вул. Барабашова, 46-А, кв.35, (057) 778-63-50.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://mppz.bgs.kh.ua.
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКIВПРОМЗВ'ЯЗОКБУД"

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: Приватне акцiонерне товариство "ХАРКIВПРОМЗВ'ЯЗОКБУД", 14313642, 62418, Харкiвська область, Харкiвський р-н., с. Надточiй Борова, 1а,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: hpzb.kharkovhost.com

ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АЛЬТРОН"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТРОН", 31633037, 61002 Харкiвська область Київський
р-н м. Харкiв вул. Костомарiвська, будинок 6, (057) 766-13-63.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.altron.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВОЛОДАР"

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: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДАР", 22715521, 61052, Харкiвська область, м. Харкiв,
Малiновського, 3, т.(057) 758-78-55
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: volodar.net.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БУДТЕХМОНТАЖ ППА"

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: Приватне акцiонерне товариство "БУДТЕХМОНТАЖ ППА", 00228619, 61017, Харкiвська область, м. Харкiв,
вул.Сiрикiвська,14, т.057 -732-35-18
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: btmppa.bgs.kh.ua
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ"

(код за ЄДРПОУ 30589092), місцезнаходження: 61100, м.Харкiв,
бул.Жасмiновий, б.15/1, оф. 2-2, тел./факс (057) 714-76-96, e-mail
30589092@sodruzhestvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: gazenergo.com.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
В.о. головного бухгалтера Борова Вiра Олександрiвна звiльнено
28.02.2017 за власним бажанням., володiє часткою в статутному капiталi емiтента 10.27027% на суму 47500.00 грн., на посадi перебувала з
05.05.2009. Рiшення прийнято Наказом керiвника № 24 вiд 28.02.2017.
Головний бухгалтер Онищенко Свiтлана Василiвна призначено з
01.03.2017 до припинення трудових вiдносин, акцiями Товариства не
володiє, останнi 5 рокiв обiймала посаду заступника головного бухгалтера. Рiшення прийнято Наказом керiвника № 25 вiд 28.02.2017. Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Дата вчинення дiї 28.02.2017.
Генеральний директор Панфілов В.М. підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно з законодавством.

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ШАХТА "НАДІЯ"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТА "НАДІЯ", 00178175, Україна, 80086, Львівська область, Сокальський район, с. Сілець, (03249)
44360. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - 12.04.2018р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію - www.shahtanadiya.com.ua 4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності - Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська консалтингова фірма "Бізнес Партнери", 37741155. 5. Інформація про загальні
збори - у звітному 2017 році загальні збори акціонерів не проводились,
оскільки у відповідності до чинної редакції статуту емітента, в період до
проведення перших загальних зборів акціонерів, повноваження загальних
зборів акціонерів, що передбачені чинним законодавством та статутом
емітента, здійснюються державою в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, рішення якого, як єдиного акціонера, з питань, що належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів,
оформляється ним письмово у відповідності до вимог чинного законодавства. 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) - дивіденди за звітний період не нараховувались та не виплачувались.
Директор Пугач М.П.
12.04.2018р.

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

2. Код за ЄДРПОУ: 14313062
3. Місцезнаходження: 61070 м. Харків вул. Академіка Проскури, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0577522650 0577190695
5. Електронна поштова адреса: ocb@hartron.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: 14313062.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення:
Прийняття рішення про виплату дивідендів.
ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття річними загальними зборами акціонерного товариства
рішення про виплату дивідендів: 11.04.2018 р.
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення річних
загальних зборів:
6692250 грн. (75% чистого прибутку), у тому числі на державну частку
(50% + 1 акція) у розмірі 3346125 грн. Розмір дивідендів на одну просту
акцію 0,0783 грн.
Строк виплати дивідендів: з 11.04.2018 по 11.10.2018 р.
Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам. Виплату дивідендів акціонерам - юридичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок після отримання від них
підтвердження реквізитів для перерахування дивідендів. Виплату дивідендів акціонерам - фізичним особам здійснювати в касі ПАТ "ХАРТРОН".
Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному
обсязі.
Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства "ХАРТРОН"
(протокол №39 від 19.02.2018 року) прийнято рішення: дата складення
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 11.04.2018 р.
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління Вахно М.І. 11.04.2018 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВОЛОДАР-УКРАЇНА"
Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, Товариство з обмеженою вiдповiідентифікаційний код згідно з Єдидальнiстю
"Володар-Україна",
ним державним реєстром юридич31557501,
61052
Харкiвська обних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ласть, Холодногiрський р-н, м.
місцезнаходження, міжміський код Харкiв, вул. Малiновського, 3, 057758-78-55
та телефон емітента
2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

12.04.2018 р.

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

http://mytel.dp.ua/Inf/inf.html

4. Найменування, код за ЄДРПОУ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЮНІС" У
аудиторської фірми (П. І. Б. аудиФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕтора - фізичної особи - підприємНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ,
ця), якою проведений аудит фінан23326431
сової звітності
5. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку, Заповнюють емітенти - акціонерні
якщо емітент - акціонерне това- товариства
риство)
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"
2. Код за ЄДРПОУ: 14313062
3. Місцезнаходження: 61070 м. Харків вул. Академіка Проскури, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0577522650 0577190695
5. Електронна поштова адреса: ocb@hartron.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: 14313062.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
11.04.2018 року у складі Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН" за рішенням
річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ХАРТРОН" від 11.04.2018р. протокол № 22 відбулися наступні зміни:
- припинено повноваження Голови Наглядової ради Голуба Олександра
Юрійовича № представника акціонера № Держава Україна в особі керуючого рахунком Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ
00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30,
належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу ПАТ "ХАРТРОН"). Голуб О.Ю. перебував на посаді члена
Наглядової ради з 10.04.2017р., а на посаді Голови Наглядової ради з
11.04.2017р. до 06.09.2017р., на посаді члена Наглядової ради з
11.10.2017р., а на посаді Голови Наглядової ради з 24.10.2017р до
11.04.2018р., повноваження припинено у зв'язку із закінченням строку повноважень. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена Наглядової ради Приступи Максима
Євгеновича № представника акціонера № Держава Україна в особі керуючого рахунком Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ
00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30,
належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу ПАТ "ХАРТРОН"). Приступа М.Є. перебував на посаді члена Наглядової ради з 10.04.2017р. до 06.09.2017р. та з 11.10.2017р. до
11.04.2018р., повноваження припинено у зв'язку із закінченням строку повноважень. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена Наглядової ради Колобкова Олега
Вадимовича № представника акціонера № Держава Україна в особі керуючого рахунком Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ
00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30,
належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу ПАТ "ХАРТРОН"). Колобков О.В. перебував на посаді члена Наглядової ради з 10.04.2017р. до 06.09.2017р. та з 11.10.2017р. до
11.04.2018р., повноваження припинено у зв'язку із закінченням строку повноважень. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена Наглядової ради Міхеєва Володимира Сергійовича № представника акціонера № Держава Україна в особі керуючого рахунком Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ
00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30,
належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу ПАТ "ХАРТРОН"). Міхеєв В.С. перебував на посаді члена
Наглядової ради з 10.04.2017р. до 06.09.2017р. та з 11.10.2017р. до
11.04.2018р., повноваження припинено у зв'язку із закінченням строку повноважень. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена Наглядової ради Кучеренка Володимира Анатолійовича № представника акціонера № ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД" (код ЄДРПОУ 21187511,
місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 7, належить 10074238
простих іменних акцій, що становить 11,7868% статутного капіталу ПАТ
"ХАРТРОН"). Кучеренко В.А. перебував на посаді члена Наглядової ради з
10.04.2017р. до 11.04.2018р., повноваження припинено у зв'язку із закінченням строку повноважень. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена Наглядової ради Ключника Володимира Ілліча № представника акціонера № ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-ІНКОР" ЛТД (код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: 61070, м.
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Харків, вул. Академіка Проскури, 1, належить 21064953 простих іменних
акцій, що становить 24,6459% статутного капіталу ПАТ "ХАРТРОН"). Ключник В.І. перебував на посаді члена Наглядової ради з 10.04.2017р. до
11.04.2018р., повноваження припинено у зв'язку із закінченням строку повноважень. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Ключнику В.І. належить 2000 простих іменних акцій, що становить
0,002% статутного капіталу ПАТ "ХАРТРОН". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена Наглядової ради Черкасової Вікторії
Геннадіївни № представника акціонера № ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-ІНКОР" ЛТД (код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: 61070, м.
Харків, вул. Академіка Проскури, 1, належить 21064953 простих іменних
акцій, що становить 24,6459% статутного капіталу ПАТ "ХАРТРОН"). Черкасова В.Г. перебувала на посаді члена Наглядової ради з 10.04.2017р. до
11.04.2018р., повноваження припинено у зв'язку із закінченням строку повноважень. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Черкасовій В.Г. належить 857 простих іменних акцій, що становить
0,001% статутного капіталу ПАТ "ХАРТРОН". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
11.04.2018 року у складі Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН" за рішенням
річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ХАРТРОН" від 11.04.2018р. протокол № 22 відбулися наступні зміни № відповідно до Статуту Товариства обрано членів Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН" у кількості 7 (сім) осіб на
строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі:
- обрано на посаду члена Наглядової ради Голуба Олександра Юрійовича № представника акціонера № Держава Україна в особі керуючого
рахунком Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ 00041482,
місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, належить
42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу ПАТ "ХАРТРОН"). Згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних не надано. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади,
які обіймала особа протягом останніх п'яти років - Перший заступник Голови, заступник Голови, заступник начальника управління космічної виробничої інфраструктури та кооперації, т.в.о. Голови, заступник начальника управління космічної виробничої інфраструктури та кооперації, заступник директора департаменту космічної виробничої інфраструктури та кооперації,
Державне космічне агентство України, м. Київ.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Приступу Максима Євгеновича № представника акціонера № Держава Україна в особі керуючого рахунком Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, належить
42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу ПАТ "ХАРТРОН"). Згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних не надано. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади,
які обіймала особа протягом останніх п'яти років - начальник відділу юридичної та договірної роботи, завідувач юридичного сектору, Державне космічне агентство України, м. Київ.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Колобкова Олега Вадимовича № представника акціонера № Держава Україна в особі керуючого рахунком Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, належить
42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу ПАТ "ХАРТРОН"). Згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних не надано. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади,
які обіймала особа протягом останніх п'яти років - начальник управління з
розпорядження державним майном, начальник управління космічної виробничої інфраструктури, начальник управління космічної виробничої інфраструктури та кооперації, директор департаменту космічної виробничої
інфраструктури та кооперації, Державне космічне агентство України, м. Київ.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Міхеєва Володимира Сергійовича № представника акціонера № Держава Україна в особі керуючого
рахунком Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ 00041482,
місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, належить
42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу ПАТ "ХАРТРОН"). Згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних не надано. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади,
які обіймала особа протягом останніх п'яти років - заступник Голови, Державне космічне агентство України, м. Київ, заступник головного конструктора ДНВП ВО "Комунар", м. Харків, заступник начальника відділу, ВО "Комунар" СКБ "Полісвіт", м. Харків.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Кучеренка Володимира Анатолійовича № представника акціонера № ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

№71, 13 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД" (код ЄДРПОУ 21187511, місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 7, належить 10074238 простих
іменних акцій, що становить 11,7868% статутного капіталу ПАТ "ХАРТРОН"). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - ТОВ НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО Лтд., м.
Харків, директор.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Ключника Володимира Ілліча № представника акціонера № ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-ІНКОР" ЛТД (код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: 61070, м. Харків,
вул. Академіка Проскури, 1, належить 21064953 простих іменних акцій, що
становить 24,6459% статутного капіталу ПАТ "ХАРТРОН"). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Ключнику В.І. належить 2000 простих іменних акцій, що становить 0,002% статутного капіталу ПАТ "ХАРТРОН". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років первинна профспілкова організація ПАТ "ХАРТРОН", м. Харків, голова.
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гляду
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ІІ. Текст повідомлення.
4. Затвердження рiчної фiнансової
звiтностi Товариства за 2016 рiк.
11.04.2018
Спостережною
радою ПАТ
"КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПIТАЛ"
5.
Визначення
порядкук розподiлу
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проприбутку
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рiшення
про змiну типу ПАТ
"Автодеталь"
акпродажу акцiй,
предметом
якого є придбання
Тополовим
Вiктором Семеноцiонерного
товариства
на Приватне
акцiонерне
товариство.
вичем
простих
iменних
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2 650Акцiонерного
000 000 штукТоварису проце7. Про
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змiнакцiй
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до Статуту
сi приватного
розмiщенняїхакцiй.
Правочин
укладений у вiдповiдностi до витва,
шляхом викладення
у новiй
редакцiї.
8. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Акцiонерного товариства
шляхом викладення їх у новiй редакцiї.
9. Про припинення повноважень голови та членiв наглядової ради Акцiонерного Товариства.
10. Про обрання членiв наглядової ради Акцiонерного Товариства.
11. Про затвердження умов договору , що укладатимуться з членами
Наглядової ради Товариства, про встановлення розмiру винагороди чле-

- обрано на посаду члена Наглядової ради Черкасову Вікторію Геннадіївну, представника акціонера № ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-ІНКОР"
ЛТД (код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, належить 21064953 простих іменних акцій, що становить 24,6459% статутного капіталу ПАТ "ХАРТРОН"). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Черкасовій В.Г. належить
857 простих іменних акцій, що становить 0,001% статутного капіталу ПАТ
"ХАРТРОН". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - начальник
фінансово-економічного управління, корпоративний секретар, ПАТ "ХАРТРОН", м. Харків.
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 Вахно М.І.
12.04.2018 р.
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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вої особи на розкриття паспортних даних не надано. Ключнику В.І. належить 2000 простих іменних акцій, що становить 0,002% статутного капіталу ПАТ "ХАРТРОН". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злоВідомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
чини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років первинна профспілкова організація ПАТ "ХАРТРОН", м. Харків, голова.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
ІІ. Текст повідомлення.
11.04.2018 Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк) прийняте рiшення про надання згоди на вчинення правочину,
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме Договору № Р-1 купiвлiпродажу акцiй, предметом якого є придбання Тополовим Вiктором Семеновичем простих iменних акцiй Банку у кiлькостi 2 650 000 000 штук у процесi приватного розмiщення акцiй. Правочин укладений у вiдповiдностi до ви-

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.
№71, 13 квітня 2018 р.
Голова Правління Вахно М.І.
12.04.2018 р.

Банк) 11.04.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку 11.04.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 98 на
суму 102 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 102
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн., яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину,
до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 20,01%.
ІІІ. Підпис.
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2.Найменування посади
Голова Правління
Петренко О.Ф.
мог, встановлених Рiшенням про приватне розмiщення простих іменних акцiй Банку, затвердженим 12.12.2017 позачерговими Загальними зборами
акцiонерiв Банку (Протокол № 03/2017) та Проспектом емiсiї акцiй Банку,
зареєстрованим НКЦПФР 01.02.2018.
Заiнтересованою особою у вчиненнi Банком правочину є Тополов В. С.,
який володiє 93,6875% акцiями Банку.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 26 500
000,00 гривень. Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку, прийнятого 12.12.2017, розмiщення акцiй здiйснюється за
цiною 0,01 грн. за одну акцiю, що дорiвнює її номiнальнiй вартостi.
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 507 657 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 5,22 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
ІІІ. Підпис. 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Найменування посади Голова Правління Петренко Олександр
Федорович 12.04.2018 р.

Приватне акцiонерне товариство
«Лавента»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік 1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента Приватне акцiонерне товариство «Лавента»,
03057976, 18008 Черкаська область Соснiвський Черкаси вул. Лу-

ценка, 8, 0472-63-49-10 2. Дата розкриття повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
13.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.laventa.at24.com.ua

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
місцезнаходження,
міжміський код та телефон "IНГОССТРАХ", 33248430 , Дніпропетровська - 49100 мiсто Днiпро Узвiз Кодацьемітента
кий, будинок 2 +38 (056) 7199046
2. Дата розкриття повного тек- 12.04.2018
сту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://ings.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД”
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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента
"СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ
01412377
3. Місцезнаходження
84122 мiсто Слов'янськ
вул. Свiтлодарська,65

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

06262 2 29 23 06262 2 29 23
bezpeka@smz.ua
www.smz.ua

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

II. Текст повідомлення
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
Дата повідомлення Повне найменуІдентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром
Розмір частки Розмір частки
емітента особою, що вання юридичної
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
акціонера до
акціонера
№ здійснює облік права особи - власника
формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з
зміни (у
після зміни (у
з/п власності на акції в пакета акцій або торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного відсотках до
відсотках до
депозитарній системі
зазначення
посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про
статутного
статутного
або акціонером
"фізична особа" реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
капіталу)
капіталу)
1
2
3
4
5
6
1
12.04.2018
фiзична особа
0
28.085658
42.733546
Зміст інформації:
12 квiтня 2018 року вiдповiдно до даних реєстру(-iв) власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "СМЗ" сформованого(-их) ПАТ "НДУ" станом на 09.04.2018 року, Товариство отримало Iнформацiю про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: пакет акцiй "фiзичної особи", у власностi якої
знаходилось 2970710 шт. простих iменних акцiй, що становило 28.085658% загальної кiлькостi акцiй та 28.085658% загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, збiльшився на 1549354 шт. простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 387338,50 грн., що становить 14,6478% загальної кiлькостi акцiй та
14.64788% загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Пiсля змiни пакет акцiй "фiзичної особи" став дорiвнювати 4520064 шт. простих iменних акцiй, загальною
номiнальною вартiстю 1130016,00 грн., що становить 42,733546% загальної кiлькостi акцiй, та 42.733547% загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
2
12.04.2018
фiзична особа
0
28.690726
42.733556
Зміст інформації:
12 квiтня 2018 року вiдповiдно до даних реєстру(-iв) власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "СМЗ" сформованого(-их) ПАТ "НДУ" станом на 09.04.2018 року, Товариство отримало Iнформацiю про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: пакет акцiй "фiзичної особи", у власностi якої
знаходилось 3034710 шт. простих iменних акцiй, що становило 28.690726% загальної кiлькостi акцiй та 28.690727% загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, збiльшився на 1485354 шт. простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 371338,50 грн., що становить 14.04283% загальної кiлькостi акцiй та
14.042819% загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Пiсля змiни пакет акцiй "фiзичної особи" став дорiвнювати 4520065 шт. простих iменних акцiй, загальною
номiнальною вартiстю 1130016,25 грн., що становить 42,733556% загальної кiлькостi акцiй, та 42.733556% загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
3
12.04.2018
фiзична особа
0
28.690717
0
Зміст інформації:
12 квiтня 2018 року вiдповiдно до даних реєстру(-iв) власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "СМЗ" сформованого(-их) ПАТ "НДУ" станом на 09.04.2018 року,
Товариство отримало Iнформацiю про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: пакет акцiй "фiзичної особи", у
власностi якої знаходилось 3034709 шт. простих iменних акцiй, що становило 28.690717% загальної кiлькостi акцiй та 28.690717% загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, зменшився на 3034709 шт. простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 758677.25 грн., що становить 28.690717% загальної
кiлькостi акцiй та 28.690717% загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Пiсля змiни пакет акцiй "фiзичної особи" став дорiвнювати 0 шт. простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 0 грн., що становить 0% загальної кiлькостi акцiй, та 0% загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.

2. Найменування посади
Голова правлiння

(підпис)
М.П.

Придворов Павло Анатолiйович
(ініціали та прізвище керівника)
2018.04.12
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЕС БАНК»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЕС БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 19358632
3. Місцезнаходження 79000, м.Львів, Грабовського, 11
4. Міжміський код, телефон та факс 032 2550254; 032 2971382
5. Електронна поштова адреса contact@vsbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.vsbank.ua/ua/news
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй
та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства
ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дії: 11.04.2018 року (Інформація надійшла від особи, яка
здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі
України).

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій: БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED);
Місцезнаходження юридичної особи - власника пакета акцій: Кіпр, Нікосія, 1097, КЕРМІЯ БІЛДІНГ, вул.Діагору, буд. 4, Офіс 104.
Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи: НЕ 313974;
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 99,923%;
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни
розміру пакета акцій: 99,923%;
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру
пакета акцій: 100%;
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після
зміни розміру пакета акцій: 100 %.
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правління
______
Походзяєва І.В.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
		
11.04.2018 року
		
(дата)

45

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№71, 13 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2.
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що, згідно ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»,
внесені зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що 27 квітня 2018 року об 11.00 годині за адресою: Україна,
м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, приміщення актового залу
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», відбудуться річні загальні збори акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних
зборах відбудеться 27 квітня 2018 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 514.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних
зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право
на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за
3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів,
тобто на 24.00 год. 23.04.2018р.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти
інтереси акціонерів на загальних зборах або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з
вимогами законодавства України.
Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх
афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства
на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи
на загальних зборах товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого
представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який
момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний
документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах,
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою,
уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі
та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо
голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час
голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як
передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на
загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого
представника на загальних зборах товариства. Надання довіреності на право
участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних
зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в
акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних
загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів до 26 квітня 2018 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з
10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 407. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) зборів – Марценюк Анатолій Олександрович (начальник відділу з питань корпоративних прав ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»).
27 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбува-
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тиметься у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів.
З дня отримання повідомлення про проведення загальних зборів і до початку
річних загальних зборів акціонери мають право надавати письмові запитання
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Товариство приймає відповідні письмові запитання
за адресою: Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 407. Товариство зобов’язане надавати письмову відповідь на письмове запитання акціонера
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання
відповідного письмового запитання (але у будь-якому випадку до дати проведення загальних зборів) шляхом направлення такої письмової відповіді простим
листом на адресу акціонера, зазначену у відповідному письмовому запитанні.
Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового
змісту шляхом розміщення такої відповіді на власному веб-сайті товариства.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів
до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення
загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо
кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про
те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або
про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування)
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або
класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а
також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.voe.com.ua.
Станом на 16.03.2018р. (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» становить
3 097 366 шт., кількість голосуючих акцій - 3 089 633 шт.
Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:
1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ
ОБЛЕНЕРГО».
3. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних
зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
5. Звіт Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати
фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2017
році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2017
році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
7. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за
2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ВІННИЦЯ
ОБЛЕНЕРГО» за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за підсумками роботи у 2017 році.
10. Затвердження результатів роботи ДП «Готель «Енергетик» за 2017 рік.
11. Внесення змін до статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», єдиним власником якого є ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
13. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
14. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що
укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯ
ОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
17. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

№71, 13 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
18. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що
укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯ
ОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної
комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
19. Обрати нову аудиторську фірму, для проведення аудиторської перевірки Товариства за результатами 2017 р., а саме одну з наступних компаній
або їх дочірніх підприємств в Україні: Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers,
Deloitte Touche або KPMG.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (тис. грн.)
(на основі даних консолідованої фінансової звітності, складеної у
відповідності до МСФЗ)
(інформацію наведено у відповідності до п. 6 Додатку 46 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826)
Найменування показника
період
2017 рік
2016 рік
Усього активів
1 426 870
1 075 294
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 26410155
3. Місцезнаходження: 01135, м. Київ, площа Перемоги, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 428 61 28 (044) 428 61 28
5. Електронна поштова адреса: KiyutinaNM@pinbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: https://www.pinbank.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
БАНК» вiд 12.04.2018 року (Протокол №1) попередньо надано згоду на вчинення правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї

Основні засоби (за залишковою
вартістю)
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний)
капітал
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.)
Телефон для довідок: (0432) 52-50-17.

820 090

742 538

16 650
295 270
150 116
589 115

12 194
210 484
19 201
282 192

958 782
30 974

665 365
30 974

41 631
397 728
294 139

86 858
293 655
95 523

3 097 366
94,96

3 097 366
30,84

ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Банком протягом одного
року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а
саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо купiвлi/продажу депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України граничною сукупною вартiстю
до 700 000 тис. грн. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 700 000
тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1 561 776 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi - 44,82 %. Загальна кiлькiсть голосуючих
акцiй - 22 889 416 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 20 444 834 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
«за» прийняття рiшення - 20 444 834 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 штук.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правлiння 	Колесник Iрина Вiкторiвна
12.04.2018

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 26410155
3. Місцезнаходження 01135, м. Київ, площа Перемоги, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 428 61 28 (044) 428 61 28
5. Електронна поштова адреса KiyutinaNM@pinbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації https://www.pinbank.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» вiд 12.04.2018р. (Протокол № 1) припинено пов
новаження членiв Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
БАНК» у повному складi, зокрема припинено повноваження члена Спостережної ради, Голови Спостережної ради - Сахно Свiтлани Володимирiвни.
Особа перебувала на посадi 1 рiк. Посадова особа не має непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Дана особа акцiями
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» не володiє.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» вiд 12.04.2018р. (Протокол № 1) припинено пов
новаження членiв Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
БАНК» у повному складi, зокрема припинено повноваження члена Спостережної ради - Солодка Євгенiя Вiкторовича. Особа перебувала на посадi 1
рiк. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї
щодо паспортних даних. Дана особа акцiями ПАТ «ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» не володiє.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» вiд 12.04.2018р. (Протокол № 1) припинено пов
новаження членiв Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ

БАНК» у повному складi, зокрема припинено повноваження члена Спостережної ради - Танцюри Геннадiя Володимировича. Особа перебувала на
посадi 1 рiк. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi
та посадовi злочини. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї
щодо паспортних даних. Дана особа акцiями ПАТ «ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» не володiє.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» вiд 12.04.2018р. (Протокол № 1) припинено пов
новаження членiв Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
БАНК» у повному складi, зокрема припинено повноваження члена Спостережної ради - Коляди Василя Петровича. Особа перебувала на посадi 1 рiк.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Дана особа акцiями ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
БАНК» не володiє.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» вiд 12.04.2018р. (Протокол № 1) припинено пов
новаження членiв Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
БАНК» у повному складi, зокрема припинено повноваження члена Спостережної ради - Голубєвої Олени Володимирiвни. Особа перебувала на посадi
1 рiк. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї
щодо паспортних даних. Дана особа акцiями ПАТ «ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» не володiє.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
БАНК» вiд 12.04.2018р. (Протокол № 1) обрано членом Наглядової ради Сахно Свiтлану Володимирiвну. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» вiд 12.04.2018р. (Протокол № 13 вiд 12.04.18р.)
Сахно Свiтлану Володимирiвну обрано Головою Наглядової ради. Сахно С.В.
є представником акцiонера Банку Гiнера Є.Л., який володiє 20 444 834 простих iменних акцiй Банку, що становить 88,89% статутного капiталу Банку.
Посадова особа не володiє акцiями ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
БАНК». Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини. Посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї
щодо паспортних даних. Вiдповiдно до Статуту Банку члени Наглядової
ради обираються термiном на 3 роки, Голова Наглядової ради обирається
Наглядової радою Банку з числа членiв Наглядової ради до переобрання.

47

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№71, 13 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала наступнi посади: заступник Голови
Правлiння ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», Голова Спостережної
ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
БАНК» вiд 12.04.2018р. (Протокол № 1) обрано членом Наглядової ради Солодка Євгенiя Вiкторовича.Солодко Є.В. обраний незалежним членом
Наглядової ради. Посадова особа не володiє акцiями ПАТ «ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК». Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не дала згоди про
розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Вiдповiдно до Статуту
Банку обрано термiном на 3 роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв
обiймав наступнi посади: керiвник АО «Адвокатська група «Солодко i
партнери».
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
БАНК» вiд 12.04.2018р. (Протокол № 1) обрано членом Наглядової ради Танцюру Геннадiя Володимировича. Танцюра Г.В. обраний незалежним
членом Наглядової ради. Посадова особа не має непогашених судимостей
за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Вiдповiдно до Статуту Банку обрано термiном на 3 роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: заступник директора, начальник управлiння закупiвель та маркетингу
ДПЗД «Укрiнтеренерго», член Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
БАНК» вiд 12.04.2018р. (Протокол № 1) обрано членом Наглядової ради Коляду Василя Петровича. Коляда В.П. є представником акцiонера Банку

Гiнера Є.Л., який володiє 20 444 834 простих iменних акцiй Банку, що становить 88,89% статутного капiталу Банку. Посадова особа не володiє акцiями
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК». Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не
дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Вiдповiдно до
Статуту Банку обрано термiном на 3 роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв
обiймав наступнi посади: начальник служби безпеки ПАТ «ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», член Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
БАНК» вiд 12.04.2018р. (Протокол № 1) обрано членом Наглядової ради Голубєву Олену Володимирiвну. Голубєва О.В. обрана незалежним членом
Наглядової ради. Посадова особа не володiє акцiями ПАТ «ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК». Посадова особа не має непогашених судимостей
за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Вiдповiдно до Статуту Банку обрано термiном на 3 роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала наступнi
посади: ПАТ «АКБ «КИЇВ» - корпоративний секретар, ПАТ «Державний земельний банк» - корпоративний секретар, член Спостережної ради
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правлiння
Колесник Iрина Вiкторiвна
12.04.2018

Приватне акціонерне товариство
«Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин»
Річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин»,
місцезнаходження: 23130, Вінницька обл., Жмеринський район, смт. Браїлів, код за ЄДРПОУ 04762586, міжміський код та телефон 232 2-20-34.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодоступній
інформаційній базі даних 12.04.2018 р
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено річну інформацію –http:// www.04762586.pat.ua
4.Аудитор: Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ
«РЕЙТИНГ-АУДИТ», код ЄДРПОУ 30687076
5 Інформація про загальні збори, результати розгляду питань порядку
денного: Загальні збори акціонерів відбулися 14.04.2017 року, кворум
100 %. Порядок денний: 1.Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.2. Прийняття рішень з питань порядку проведення
річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів,
затвердження порядку голосування на зборах.3.Звіт Директора про
фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.4.Звіт та висновки Ревізора Товариства
за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства
у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження
висновків Ревізора.5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.6. Затвердження річного звіту товариства за

2016 рік.7.Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової
ради.9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її
повноважень.10.Обрання членів Наглядової ради Товариства.11.Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.12.Обрання Ревізора Товариства.13.Затвердження умов договорів з членами
Наглядової ради та Ревізором Товариства, встановлення розміру їх
винагороди.14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства Доповнень до
порядку денного не надходило. Рішенням загальних зборів затвердили звіти: директора про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік, визнали
роботу директора задовільною; затвердили звіт і висновки Ревізора Товариства, визнали роботу Ревізора задовільною; звіт Наглядової ради, визнали роботу Наглядової ради задовільною. Затвердили річний звіт Товариства за 2016 рік. Затвердили покриття збитку за рахунок прибутку
майбутніх періодів. Припинили повноваження всіх членів Наглядової ради
та Ревізора. Обрали Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три
роки: Касьян Г. Б., Семененка В. В., Мазура Д. М., як представників акціонера РВ ФДМУпо Вінницькій області. Обрали Ревізором строком на 3 роки
Козинець М.М. Затвердили умови договорів з членами Наглядової ради та
Ревізором Товариства.
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались і не виплачувались.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
БЕРИСЛАВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БЕРИСЛАВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД
2. Код за ЄДРПОУ: 00211004
3. Місцезнаходження: 74300, м. Берислав, вул. Введенська, 73
4. Міжміський код, телефон та факс: 0554674938, 0554675483
5. Електронна поштова адреса: bermashzavod@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.bmz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства.
II. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення: 05.04.2018;
Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне
рішення: Загальні збори акціонерів;
Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 12.04.2018;
Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акціо
нерне товариство «Бериславський машинобудівний завод»;
Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне
акціонерне товариство «Бериславський машинобудівний завод».
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правління 	Дрижак Віктор Васильович
12.04.2018 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства
«Карпаткурортбуд»

(ЄДРПОУ 04718527, місцезнаходження, 79040, м.Львiв,
вул. Конюшинна, 19)
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «Карпаткурортбуд» (надалі Товариство), які відбудуться 18 травня
2018 року, о 12 год.00 хв. за адресою: м. Львів, пр. Шевченка, 7 (актовий
зал Об’єднання профспілок Львівщини). Реєстрація акціонерів та їх
уповноважених осіб для участі в Загальних зборах акціонерів проводиться
з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за місцем проведення зборів 18 травня 2018
року. Право участі у Загальних зборах акціонерів, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного
станом на 24 годину 14 травня 2018 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(проект порядку денного):
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів
Товариства.
4. Розгляд звіту правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за
результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Наглядової ради за 2017 рік.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017
рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. та порядок розподілу прибутків та збитків за 2017 р.
8. Про затвердження основних напрямів роботи та фінансового плану
Товариства на 2018 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної
комісії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Період (на 31.12
звітного періоду )
2016
2017
Усього активів
5379
5433
Основні засоби
1214
1231

Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента :

Приватне акцiонерне товариство
«Антонiнське хлiбоприймальне
пiдприємство»

2.Код за ЄДРПОУ : 03343686
3.Місцезнаходження : 31026, с.Кременчуки, вул.Вокзальна,1
4.Міжміський код, телефон та факс: (03855) 91170, 91448
5.Електронна поштова адреса: boyko.r@svarog-agro.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: antoninskehpp.km.ua
7.Вид особливої інформації – Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ.Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів від 10.04.2018р. (протокол №10/04-2018
від 10.04.2018р.) прийнято рішення попередньо схвалити вчинення Товари-

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Інструментальний завод» (код за ЄДРПОУ 14314794). Місцезнахо-

дження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) –
(044) 239‑90-77. Електронна поштова адреса – instrumentalniy@artem.ua.
Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://instrum-zavod.kiev.ua. Вид особ
ливої інформації – відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
2.Текст повідомлення
Загальними зборами 10.04.18р. прийнято рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Вартість

Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал
Зареєстрований ( пайовий/статутний) капітал
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток збиток на одну акцію

370
592
627
693
4273
1134
-1106
(206)
22677
-0,00908

568
750
372
824
4404
1134
1029
131
22677
0,00577

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно
мати:
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів (для представників акціонерів), оформлену відповідно до чинного законодавства.
Акціонери мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами та
документами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів за адресою:
79040, м.Львiв, вул.Конюшинна, 19, кабінет голови правління, у робочі дні
з 09.00 до 18.00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення
загальних зборів, у місці їх проведення.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань порядку денного: http://karpatkurortbud.emiti.net/
Додаткова інформація для акціонерів Товариства:
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до
порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до
дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту
пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних
зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Муска Олег Васильович, телефон: 0(32)240 48 98
Наглядова рада Товариства

ством у 2018 році значних правочинів (договорів купівлі-продажу, оренди,
поставки, кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, а також інших
господарсько-правових угод) та надати повноваження директору Товариства
у 2018 році на вчинення від імені Товариства значних правочинів та укладання договорів, граничною сукупною вартістю до 100 відсотків вартості
активів Товариства за 2017 рік. Вартість активів за даними останньої річної
звітності - 99663,00.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -100%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 1 351 940 шт., кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 351 934 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 1 351 934 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий
няття рішення - 0 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством
2. Директор Кучерук Андрій Андрійович 10.04.2018

активів за даними останньої річної фінансової звітності – 2879 тис. грн.
Ринкова вартість послуг – 151,75 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності – 5,27%. Загальна кількість голосуючих акцій – 1107997 шт.,
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах –
920080 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття
рішення - 63060 шт., «проти» – 0 шт.
3. Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Голова правління Бурсук Ю.Я.
10.04.18р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Наглядова рада

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЧЕРВОНИЙ ЧАБАН»
(код ЄДР 00486801)

Адреса: індекс 75830, Херсонська область, Каланчацький район,
с. Преображенка, вул.Шевченко, 6
Вносить зміни до порядку денного загальних зборів акціонерів,
призначених на 25 квітня 2018 року, а саме:
Виключити з порядку денного питання №7 «Про затвердження
Статуту акціонерного товариства в новій редакції».
Наглядова рада

Приватне акцiонерне товариство
«Полтавське хлiбоприймальне
пiдприємство»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Полтавське хлiбоприймальне пiдприємство», код за ЄДРПОУ 05581898,
місцезнаходження: 36014, м. Полтава, пл. Павленкiвська, буд.24, міжміський код та телефон емітента: 0532-66-94-93
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://05581898.infosite.com.ua/

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
про емітента
I. Загальні відомості.
1.Повне найменування емітента :

Приватне акцiонерне товариство
«Жашкiвський елеватор»

2.Код за ЄДРПОУ : 00956916
3.Місцезнаходження : 19200, м.Жашкiв, вул. Вокзальна 1
4.Міжміський код, телефон та факс: (04747) 61192, 61190
5.Електронна поштова адреса: gelevator@meta.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: zh-gelevator.ck.ua
7.Вид особливої інформації – Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ.Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів від 10.04.2018р. (протокол №1 від
10.04.2018р.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на граничну сукупну вартість 50 млн. грн.
зокрема: складського зберігання зерна із ТОВ «Суффле Агро Україна»
на загальну суму до 25 000 000 грн.; договір позики із ТОВ «Суффле
Агро Україна» на загальну суму до 25 000 000 грн. Уповноважити Наглядову Раду здійснювати всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів; Уповноважити Генерального Директора на підписання
таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою
Товариства умов.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 67916,00 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом кожного правочину, до вартості активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 36,81 %.
III. Підпис.
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством
2. Директор Пальонко Нiна Василiвна 10.04.2018
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Приватне акцiонерне
товариство «Попiльнянське мiжрайонне
пiдприємство «Сортнасiннєовоч», ідентифікаційний
1. Повне найменування емітента

код юридичної особи 00492167, місцезнаходження 13500, Житомирська обл., смт. Попiльня, вул. Фрунзе, буд.119, міжміський код і телефон
емітента 04137 2-54-85. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2018 р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.popsort.ho.ua. 4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної
особи - аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності.
За зітний період аудит фінансової звітності не проводився. 5. Інформація
про загальні збори В звiтному роцi чергові та позачергові загальнi збори
акціонерів не скликались i не проводились в зв'язку з відсутністю грошових
коштів на організацію їх скликання. 6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
Директор ___________________Талько С.М.
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
Приватне акцiонерне товаемітента, код за ЄДРПОУ,
риство «Виробничо-комер
місцезнаходження,
цiйна фiрма «Стафед»,
міжміський код та
24917128 м. Київ , Печерський, 01010, м.Київ,
телефон емітента
Iвана Мазепи,3, кв.124 (044) 280-21-86,
2. Дата розкриття повного 11.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://stockmarket.gov.ua/emitent/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента :

Приватне акцiонерне товариство
«Антонiнське»

2.Код за ЄДРПОУ : 00387312
3.Місцезнаходження : 31022, смт. Антоніни, проспект Свободи, 2
4.Міжміський код, телефон та факс: (0385) 5-13-93, 5-12-60
5.Електронна поштова адреса: boyko.r@svarog-agro.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: antoninske.km.ua
7.Вид особливої інформації – Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ.Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів від 10.04.2018р. (протокол №10/04-2018
від 10.04.2018р.) прийнято рішення попередньо схвалити вчинення Товариством у 2018 році значних правочинів (договорів купівлі-продажу, оренди,
поставки, кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, а також інших
господарсько-правових угод) та надати повноваження директору Товариства у 2018 році на вчинення від імені Товариства значних правочинів та
укладання договорів, граничною сукупною вартістю до 100 відсотків вартості активів Товариства за 2017 рік.
Вартість активів за даними останньої річної звітності – 191536,00.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -100%.
Загальна кількість голосуючих акцій – 5 217 871 шт., кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 5 208 649 шт.,
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення –
5 208 649 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий
няття рішення – 0 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством
2. Директор Загаєвський Євгенiй Юлiйович 10.04.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО "НОВОТРОЇЦЬКЕ
РУДОУПРАВЛIННЯ"

00191810
85732, смт Новотроїйьке Волноваського району Донецької областi,
вул. Радянська, 85
4. Міжміський код, телефон та факс (06244) 4-63-83 (06244) 4-63-83
5. Електронна поштова адреса
office@ntru.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://ntru.pat.ua/
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПРАТ «НТРУ» 10.04.2018 на пiдставi листа члена
Наглядової ради вiд 27.03.2018 з метою оптимiзацiї особистого складу
Правлiння Товариства, прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб
(Протокол засiдання наглядової ради № 172 вiд 30.03.2018): припинено
повноваження члена Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ» Горностаєвої Анастасiї
Сергiївни (паспорт серiя АН № 011498, виданий 10.10.1993 Iндустрiальним
РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi; розмiр пакета акцiй (у

вiдсотках) - 0,00; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає). Строку, протягом якого Горностаєва А.С. перебувала на посадi - з
26.03.2015 по 13.04.2018.
Наглядовою радою ПРАТ «НТРУ» 10.04.2018 на пiдставi листа члена Наглядової ради вiд 27.03.2018 з метою оптимiзацiї особистого складу Правлiння
Товариства, прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб (Протокол
засiдання наглядової ради № 172 вiд 30.03.2018): обрано тимчасово-виконуючим
обов'язки члена Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ» Капуку Олександра Вiкторовича (паспорт
серiя АМ № 268228, виданий 29.10.2009 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ
УМВС України в Днiпропетровськiй областi; розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) 0,00; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає). Строк, на
який обрано особу - до моменту обрання нового складу Правлiння ПРАТ «НТРУ»
на загальних зборах акцiонерiв ПРАТ «НТРУ». Iншi посади, якi обiймала особа
протягом останнiх п'яти рокiв: начальник департаменту проектного бюджетування ПАТ КБ «Приватбанк»; начальник департаменту, начальник департаменту
проектного бюджетування ТОВ «Бi Тi Солюшинс»; радник фiнансового директора ПРАТ «НТРУ».
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
Хохотва Михайло Володимирович
Тимчасово
виконуючий (підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
обов'язки члена Правлiння виконуючий обов'язки Голови Правлiння
М.П.
11.04.2018
(дата)

ПАТ «АЛЬФА - БАНК»
Шановні акціонери!
ПАТ «АЛЬФА - БАНК» повідомляє підсумки голосування з питань
порядку денного позачергових Загальних Зборів Акціонерів
ПАТ «АЛЬФА - БАНК»,
що відбулись 03 квітня 2018 року.
Всього для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «АЛЬФА - БАНК» було зареєстровано 2-х акціонерів (їх представників) із загальною кількістю простих (голосуючих) акцій 121 797 564 660 штук. Зареєстровані для участі в позачергових Загальних Зборах Акціонерів
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» акціонери сукупно є власниками 100 % голосуючих
акцій.
Інформація щодо підсумків голосування з питань порядку денного позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК», що відбулись
03.04.2018 року, надана нижче у вигляді кількості голосів, що були віддані
«За», «Проти» прийняття рішення з відповідного питання, «Утримались»
від голосування або «Не голосували» з такого питання або які не враховувались при підрахунку голосів у зв’язку з недійсністю бюлетенів для голосування, а також у вигляді відсотків від загальної кількості голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів.
Питання 1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних Зборів
Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі: Пучкова Вероніка Сергіївна член комісії, Голова.
Підсумки голосування: «За» - 121 797 564 660 голосів або 100 %; «Проти» - 0 голосів або 0 % ; «Утримались» - 0 голосів або 0 %; «Не голосували» 0 голосів або 0 % ; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.
Питання 2. Затвердження регламенту позачергових Загальних Зборів
Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Вирішили: Затвердити регламент позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Підсумки голосування: «За» - 121 797 564 660 голосів або 100 %; «Проти» - 0 голосів або 0 % ; «Утримались» - 0 голосів або 0 %; «Не голосували» 0 голосів або 0 %; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.
Питання 3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень
Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Вирішили: 3.1. Припинити достроково повноваження Голови Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» Шведлера Мартіна (Schwedler Martin) та інших
членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК»: Авена Петра Олеговича
(Petr Olegovich Aven), Карімова Ільдара Альфредовича (Ildar Alfredovich
Karimov), Бакстера Ендрю Джона (Andrew Baxter), Сантдасані Нареша
(Naresh Santdasani), Архіпова Іллі Валерійовича (Ilya Arkhipov), Галієва
Ернеста Едуардовича (Ernest Galiev).
3.2. Рішення про припинення повноважень Голови та інших членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» вступає в силу з моменту обрання
нового складу Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом кумулятив-

ного голосування в кількості осіб, затвердженій цими позачерговими Загальними Зборами Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Підсумки голосування: «За» - 121 797 564 660 голосів або 100 %; «Проти» - 0 голосів або 0 % ; «Утримались» - 0 голосів або 0 %; «Не голосували» 0 голосів або 0 %; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.
Питання 4. Затвердження кількісного складу Спостережної Ради
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Вирішили: Затвердити склад Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у
кількості 8 осіб.
Підсумки голосування: «За» - 121 797 564 660 голосів або 100 %; «Проти» - 0 голосів або 0 % ; «Утримались» - 0 голосів або 0 %; «Не голосували» 0 голосів або 0 %; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.
Питання 5. Обрання Голови та членів Спостережної Ради ПАТ«АЛЬФАБАНК».
Вирішили: Згідно з результатами кумулятивного голосування, на підставі протоколу лічильної комісії, членами Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФАБАНК» терміном на 3 (три) роки (відповідно до ст. 53 Закону України «Про
акціонерні товариства») обрані: Незалежний член Спостережної Ради, Голова Спостережної Ради Шведлер Мартін (Schwedler Martin) - 121 797 564 660
голосів; Представник акціонера ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ABH UKRAINE
LIMITED) Авен Петро Олегович (Petr Olegovich Aven) - 121 797 564 660 голосів; Представник акціонера ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ABH UKRAINE
LIMITED) Карімов Ільдар Альфредович (Ildar Alfredovich Karimov) 121 797 564 660 голосів; Представник акціонера ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ABH UKRAINE LIMITED) Бакстер Эндрю Джон (Andrew John Baxter) 121 797 564 660 голосів; Представник акціонера ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН
ЛІМІТЕД (ABH UKRAINE LIMITED) Сантдасані Нареш (Naresh Santdasani) 121 797 564 660 голосів; Представник акціонера ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ABH UKRAINE LIMITED) Архіпов Ілля Валерійович (Ilya Arkhipov) 121 797 564 660 голосів; Незалежний член Спостережної Ради Галієв Ернест
Едуардович (Ernest Galiev) - 121 797 564 660 голосів; Незалежний член
Спостережної Ради Мазепа Ігор Олександрович (Ihor Oleksandrovych
Mazepa) - 121 797 564 660 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали
участі у голосуванні – 0; кількість голосів за бюлетенями, визначеними недійсними – 0; кількість голосів, що були не розподілені акціонерами між
кандидатами - 0; всього голосів для кумулятивного голосування –
974 380 517 280.
Питання 6. Затвердження положення про винагороду членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Вирішили: Затвердити Положення про винагороду членів Спостережної
Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Підсумки голосування: «За» - 121 797 564 660 голосів або 100 %; «Проти» - 0 голосів або 0 % ; «Утримались» - 0 голосів або 0 %; «Не голосували» 0 голосів або 0 %; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.
Голова позачергових Загальних Зборів Акціонерів
ПАТ «АЛЬФА - БАНК» 	В.В. Вірченко
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№71, 13 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ: 00333888
3. Місцезнаходження: 08290 Київська область, м.Ірпінь, смт. Гостомель,
площа Рекунова, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 392-41-99, 04597-3-13-92
5. Електронна поштова адреса: roman.borushchak@vetropack.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: https://www.vetropack.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Загальними зборами акціонерів Товариства 11.04.2018 року прийнято
рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Бабич
Олени Анатолiївни. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів
акціонерів Товариства від 11.04.2018 р. У зв'язку з припиненням повноважень
як члена Ревізійної комісії, припинено повноваження, як Голови Ревізійної
комісії. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
Розмір пакета акцій Товариства, які належать особі, - 0,009073%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа
перебувала на посаді члена (Голови) Ревізійної комісії Товариства з
12.04.2017 р.
Загальними зборами акціонерів Товариства 11.04.2018 року прийнято
рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Павленка Вiталiя Вiталiйовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних
зборів акціонерів Товариства від 11.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір пакета акцій Товариства,
які належать особі, - 0,00000568%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена
Ревізійної комісії Товариства з 12.04.2017 р.
Загальними зборами акціонерів Товариства 11.04.2018 року прийнято
рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Кучерявої Марини Євгенiївни. Підстава такого рішення: рішення Загальних
зборів акціонерів Товариства від 11.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова
особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії Товариства з
12.04.2017 р.
Загальними зборами акціонерів Товариства 11.04.2018 року прийнято

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство
«Сумський завод насосного та
енергетичного машинобудування
«Насосенергомаш»,

код ЄДРПОУ 05785448, (надалі – Товариство) повідомляє про внесення
змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 25 квітня 2018 року о 14.00 год. в
клубі АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», що знаходиться в приміщенні цеху № 2 заводу за адресою: Україна, м. Суми, площа Привокзальна, 1,
шляхом включення нового питання до проекту порядку денного та проекту
рішення до питання №11 проекту Порядку денного Зборів «Про розподіл
прибутку Товариства за 2017 рік».
Проект порядку денного зі змінами
1. Про підтвердження передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «Сумський фондовий центр».
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних
зборів акціонерів.
3. Звіт Голови Правління Товариства про результати господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Звіт Голови Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття
рішення за результатами розгляду звіту.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
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рішення обрати членом Ревізійної комісії Товариства Бабич Олену
Анатолiївну. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів
Товариства від 11.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 2 (два) роки (з
11.04.2018 р. по 10.04.2020 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір пакета акцій Товариства, які належать
особі, - 0,009073%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: провідний
економіст служби персоналу, економiст ПЕВ, в.о.начальника ВОП та ЗП,
начальник ПЕВ Товариства.
Загальними зборами акціонерів Товариства 11.04.2018 року прийнято
рішення обрати Членом Ревізійної комісії Товариства Павленка Вiталiя
Вiталiйовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів
Товариства від 11.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 2 (два) роки (з
11.04.2018 р. по 10.04.2020 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір пакета акцій Товариства, які належать
особі, - 0,00000568%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: партнер Адвокатського об'єднання «Павленко та Сергійчик», Голова адвокатського
бюро Віталія Павленко, директор ТОВ «Юридична компанія «Лекс Патронус».
Загальними зборами акціонерів Товариства 11.04.2018 року прийнято
рішення обрати Членом Ревізійної комісії Товариства Клименко Ольгу Володимирівну. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів
Товариства від 11.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 2 (два) роки (з
11.04.2018 р. по 10.04.2020 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелік попередніх
посад за останні п'ять років: бухгалтер ТОВ «Ірпіньнафтопродукт»,
бухгалтер-експерт з податкового обліку ПрАТ «Ветропак Гостомель Склозавод».
Ревізійною комісією Товариства 11.04.2018 року прийнято рішення обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Бабич Олену Анатолiївну.
Підстава такого рішення: рішення Ревізійної комісії Товариства від
11.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 2 (два) роки (з 11.04.2018 р. по
10.04.2020 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою
не надано. Розмір пакета акцій Товариства, які належать особі, - 0,009073%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелік
попередніх посад за останні п'ять років: провідний економіст служби персоналу, економiст ПЕВ, в.о.начальника ВОП та ЗП, начальник ПЕВ Товариства.
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
Прінко Павел Анатолій
12.04.2018

7. Про затвердження розміру оплати праці Голови Наглядової ради Товариства, встановленого у Протоколах Наглядової ради №6 від 27.06.17,
№20 от 16.03.18. Затвердження розміру премії Голови Наглядової ради
Товариства, встановленого у Протоколі Наглядової ради № 6 від 27.06.17.
8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
9. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
10. Щодо визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким,
що втратило чинність.
11. Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства;
встановлення розміру винагороди Голови Наглядової ради Товариства, незалежних директорів Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної
комісії Товариства.
16. Визначення порядку розподілу частини нерозподіленого прибутку
Товариства минулих років до 2017 року. Прийняття рішення про виплату
дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація про зміни
у проекті порядку денного Зборів разом з проектами рішень щодо кожного
з питань, включених до проекту порядку денного: www.nempump.com
Наглядова рада Товариства
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство "Електро
машпромсервiс"
05476747
50027, м.Кривий Рiг,
вул. Героїв АТО, буд. 71, прим.2
0564 09 76 10 0564097600

4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
emps94@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, Elps.dp.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕТРОПАК
ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 00333888
3. Місцезнаходження: 08290 Київська область, м.Ірпінь, смт. Гостомель,
площа Рекунова, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 392-41-99, 04597-3-13-92
5. Електронна поштова адреса: roman.borushchak@vetropack.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: https://www.vetropack.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Загальними зборами акціонерів Товариства 11.04.2018 р. було прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: укладення Товариством із ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00377511)
договору поставки, додаткових угод до договору поставки, специфікації та
інші документи пов'язані із укладенням та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів протягом 2018-2019 років на
суму, що перевищує 25% від вартості активів ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» (або в грошовому вимірі перевищує 471 573 тис. грн. за
даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2017 року).
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, 800 000 тис. грн.
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності - 1 886 295 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 45,51%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 155 975 198 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах 148 484 281 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прий
няття рішення - 148 458 025 шт., кількість голосуючих акцій, що
проголосували «проти» прийняття рішення - 26 256 шт.
Загальними зборами акціонерів Товариства 11.04.2018 р. було прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: укладення Товариством із ПАТ «САН ІНБЕВ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 30965655)
договору поставки, додаткових угод до договору поставки, специфікації та
інші документи пов'язані із укладенням та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів протягом 2018-2019 років на
суму, що перевищує 25% від вартості активів ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» (або в грошовому вимірі перевищує 471 573 тис. грн. за
даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2017 року).
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, 600 000 тис. грн.
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності - 1 886 295 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності- 31,808%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 155 975 198 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах 148 484 281 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прий
няття рішення - 148 458 025 шт., кількість голосуючих акцій, що
проголосували «проти» прийняття рішення - 26 256 шт.

II. Текст повідомлення
Згiдно Протоколу Наглядової Ради № 5 вiд 10.04.2018 р. припинено
повноваження Бабича Юрiя Олександровича. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з
07.07.2014 року.
Згiдно Протоколу Наглядової Ради № 5 вiд 10.04.2018 р. призначено
Топузлiєва Олександра Петровича на посаду Заступника Голови Правлiння по
технiчним питанням -головного инженера.Посади, якi обiймав протягом останнiх
п'яти рокiв: головний iнженер ПП «Спецконтакт», директор з виробництва аппарата управлiння ПрАТ «Електромашпромсервiс». Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Призначен строком на 1 рiк
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Столiтня Юлiя Вячеславiвна
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
10.04.2018
М.П.
(дата)

Загальними зборами акціонерів Товариства 11.04.2018 р. було прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: перенести кінцевий строк видачі та повернення позики за Договором позики
№ 2/2010 від 01 жовтня 2010 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG
до 30 квітня 2020 року; змінити відсоткову ставку за Договором позики
№2/2010 від 01 жовтня 2010 року із 6,7% на 6,5%.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 15 000 000 Євро, що становить
481 625 тис.грн. у перерахунку по курсу НБУ на дату прийняття рішення.
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності - 1 886 295 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 25,5328%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 155 975 198 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах 148 484 281 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прий
няття рішення - 135 706 790 шт., кількість голосуючих акцій, що
проголосували «проти» прийняття рішення - 12 777 491 шт.
Загальними зборами акціонерів Товариства 11.04.2018 р. було прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: перенести кінцевий строк видачі та повернення кредиту за Договором позики
№ 3/2010 від 20 серпня 2012 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG
до 30 квітня 2020 року; змінити відсоткову ставку за Договором позики
№3/2012 від 20 серпня 2012 року із 6,7% на 6,5%.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 18 000 000 Євро, що становить
577 950 тис.грн. у перерахунку по курсу НБУ на дату прийняття рішення.
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності - 1 886 295 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 30,6394%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 155 975 198 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах 148 484 281 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 135 706 790 шт., кількість голосуючих акцій, що
проголосували «проти» прийняття рішення - 12 777 491 шт.
Загальними зборами акціонерів Товариства 11.04.2018 р. було прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: змінити відсоткову ставку за Договором позики №1/10-07 від 25 жовтня 2007 року
із 6,7% на 6,5%.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, 813 571,08 тис.грн.
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності - 1 886 295 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 43,13%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 155 975 198 шт., кількість голосуючих
акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 148 484 281 шт.,
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття - 135 706 790 шт.,
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 12 777 491 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
Прінко Павел Анатолій
12.04.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Кременчуцький мiськмолокозавод»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Кременчуцький мiськмолокозавод»
2. Код за ЄДРПОУ: 00446782
3. Місцезнаходження: 39600 Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Лікаря О. Богаєвського, 14/69
4. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 74-36-70, (0536) 74-36-75
5. Електронна поштова адреса: Oleksii.LUTAK@danone.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://kremez.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
11.04.2018 року Загальними зборами Товариства прийнято рiшення
про схвалення Товариством значного правочину, а саме:
Договору постачання молока коров'ячого незбираного №000025242,
укладеного 04 жовтня 2016 року між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська молочна компанія» із усіма доповненнями та додатковими угодами.
Предмет правочину: Договір постачання молока коров'ячого незбираного.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 281 000 000 грн.
За станом на 31.12.2015 р.:
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 944 020 тис.грн.;
співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності: 29,766%.
За станом на 31.12.2017 р.:
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 791 316 тис.грн.;
співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності: 35,51%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 1 277 304 425 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах 1 276 720 975 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»
прийняття рішення - 1 273 733 975 шт., кількість голосуючих акцій, що
проголосували «проти» прийняття рішення - 2 987 000 шт.
11.04.2018 року Загальними зборами Товариства прийнято рiшення
про схвалення Товариством значного правочину, а саме:
Договору постачання молока коров'ячого незбираного №000025122,
укладеного 29 вересня 2016 року між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «СК ВОСТОК»із усіма доповненнями та додатковими угодами.
Предмет правочину: Договір постачання молока коров'ячого незбираного.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 610 000 000 грн.
За станом на 31.12.2015 р.:
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 944 020 тис.грн.;
співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності: 64,617%
За станом на 31.12.2017 р.:
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 791 316 тис.грн.;
співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності: 77,0867%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 1 277 304 425 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах 1 276 720 975 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»
прийняття рішення - 1 273 733 975 шт., кількість голосуючих акцій, що
проголосували «проти» прийняття рішення - 2 987 000 шт.
11.04.2018 року Загальними зборами Товариства прийнято рiшення
про схвалення Товариством значного правочину, а саме:
Договору поставки № 2 ПР/18 від 27.09.2017 (про постачання преформ
ПЕТФ та кришок поліетиленових для закупорювання пляшок ПЕТФ) між
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Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТД Дніпро
Пласт» із усіма доповненнями та додатковими угодами.
Предмет правочину: Договір поставки.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 300 000 000 грн.
За станом на 31.12.2016 р.:
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 757 703 тис.грн.
співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності: 39,59%.
За станом на 31.12.2017 .:
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 791 316 тис.грн.;
співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності: 37,91%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 1 277 304 425 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах 1 276 720 975 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»
прийняття рішення - 1 273 733 975 шт., кількість голосуючих акцій, що
проголосували «проти» прийняття рішення - 2 987 000 шт.
11.04.2018 року Загальними зборами Товариства прийнято рiшення
про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме:
Доповнення до Генерального Договору про короткострокові кредити
№ 351, укладеного 01 вересня 2008 року між Товариством та Публічним
Акціонерним Товариством «Сітібанк» про продовження кінцевої дати погашення кредиту не пізніше ніж до 31 жовтня 2020 року та наступних
Доповнень, Додаткових угод, Додатків та інших документів до Договору,
що можуть будуть укладені в майбутньому.
Предмет правочину: Доповнення до Генерального Договору про короткострокові кредити.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 236 000 000 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 791 316 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів,
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 29,82%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 1 277 304 425 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах 1 276 720 975 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»
прийняття рішення - 1 273 733 975 шт., кількість голосуючих акцій, що
проголосували «проти» прийняття рішення - 2 987 000 шт.
11.04.2018 року Загальними зборами Товариства прийнято рiшення
про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме:
Доповнення до Договору про надання кредитної лінії, укладеного
17 листопада 2014 року між Товариством, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАНОН ДНІПРО» та ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», про продовження терміну дії кредитної лінії не пізніше ніж до 31 жовтня 2020
року та наступних Доповнень, Додаткових угод, Додатків, Заяв та інших документів до зазначеного договору, що будуть укладені в майбутньому.
Предмет правочину: Доповнення до Договору про надання кредитної
лінії.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 320 000 000 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 791 316 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів,
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 40,44%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 1 277 304 425 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах 1 276 720 975 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»
прийняття рішення - 1 273 733 975 шт., кількість голосуючих акцій, що
проголосували «проти» прийняття рішення - 2 987 000 шт.
11.04.2018 року Загальними зборами Товариства прийнято рiшення
про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме:
Додаткові угоди, доповнення, додатки та інші документи, що будуть
укладені в майбутньому, до Договору №000025787 постачання молока
коров'ячого незбираного, укладеного 4 листопада 2016 року Товариством
з Приватним підприємством «Агрофірма «Розволожжя».
Предмет правочину: Додаткові угоди, доповнення, додатки до Договору.

№71, 13 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 237 000 000 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 791 316 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів,
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 29,95%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 1 277 304 425 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах 1 276 720 975 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»
прийняття рішення - 1 273 733 975 шт., кількість голосуючих акцій, що
проголосували «проти» прийняття рішення - 2 987 000 шт.
11.04.2018 року Загальними зборами Товариства прийнято рiшення
про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме:
Додаткові угоди, доповнення, додатки та інші документи, що будуть
укладені в майбутньому, до Договору №000025309 постачання молока
коров'ячого незбираного, укладеного 06 жовтня 2016 року Товариством з
Товариством з обмеженою відповідальністю «МАДЕГ».
Предмет правочину: Додаткові угоди, доповнення, додатки до Договору.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 254 000 000 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 791 316 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів,
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 32,098%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 1 277 304 425 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах 1 276 720 975 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»
прийняття рішення - 1 273 733 975 шт., кількість голосуючих акцій, що
проголосували «проти» прийняття рішення - 2 987 000 шт.
11.04.2018 року Загальними зборами Товариства прийнято рiшення
про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме:
Продовження дії договору постачання молока коров'ячого незбираного № 00025242 від 04 жовтня 2016 року, укладеного між Товариством та
Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська молочна компанія», на 2019 рік.

Предмет правочину: Договір постачання молока коров'ячого незбираного.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 281 000 000 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 791 316 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів,
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 35,51%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 1 277 304 425 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах 1 276 720 975 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»
прийняття рішення - 1 273 733 975 шт., кількість голосуючих акцій, що
проголосували «проти» прийняття рішення - 2 987 000 шт.
11.04.2018 року Загальними зборами Товариства прийнято рiшення
про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме:
Продовження дії договору постачання молока коров'ячого незбираного № 00025122 від 29вересня 2016 року, укладеного між Товариством та
Товариством з обмеженою відповідальністю «СК ВОСТОК», на 2019 рік.
Предмет правочину: Договір постачання молока коров'ячого незбираного.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 610 000 000 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 791 316 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів,
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 77,09%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 1 277 304 425 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах 1 276 720 975 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»
прийняття рішення - 1 273 733 975 шт., кількість голосуючих акцій, що
проголосували «проти» прийняття рішення - 2 987 000 шт.
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 Жигалов Б.М.
12.04.2018

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному
друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента:

Публічне акціонерне товариство
«Артембудсервіс»

Публiчне акцiонерне товариство «Олевська
спецiалiзована пересувна механiзована колона № 10», 05452770, Житомирська обл. Олевський р-н 11001 м.

Олевськ вул. Покальчука, буд. 15, 0235-2-15-65
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://olspmk10.emitents.net.ua
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності: аудит рiчної фiнансової звiтностi
за 2017 рiк не здiйснювався через брак коштiв пiдприємства.
5. Інформація про загальні збори:
21.04.2017 проведено річні загальні збори. Розглянувши питання порядку денного:1. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть
пiдприємства за 2016 рiк.2. Звiт ревiзiйної комiсiї за пiдсумками роботи
пiдприємства за 2016 рiк.3. Звiт наглядової ради.4. Затвердження рiчного
звiту Товариства за 2016 рiк.Вирiшили:1.Виступив Шапiро Є.Г., який зазначив,
що в 2016 роцi пiдприємство не проводило фiнансово-господарської
дiяльностi в зв»язку з вiдсутнiстю замовлень та необхiдних матерiальних
активiв. Необхiдно збiльшити додатковий капiтал для оновлення матерiальнотехнiчної бази Товариства. Звiт директора затвердили.2. Звiт ревiзйної комiсiї
затвердили.3. Звiт Наглядової ради затвердили.4. Звiт за 206 рiк затвердили.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.
Змiн у перелiку питань порядку денного не було. Рiшення про проведення
загальних зборiв акцiонерiв було прийнято Наглядовою радою Товариства
на пiдставi чинного законодавства та Статуту Товариства. Порядок денний
затверджений Наглядовою радою Товариства. Всi питання оголошеного
порядку денного були розглянутi на загальних зборах акцiонерiв та по кожному з них були прийнятi вiдповiднi рiшення. Позачерговi збори акцiонерiв у
звiтному роцi не iнiцiювались та не скликались.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та поперед
нього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості
Публічне акціонерне товариство «Артембудсервіс» (код за ЄДРПОУ –
14310767). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10.
Телефон (факс) – (044) 483-66-41. Електронна поштова адреса – abs@
emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://14310767.smida.
gov.ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну власників акцій,
яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного
товариства.
2.Текст повідомлення
Від особи, що здійснює облік прав власності на акції ПАТ «Артембудсервіс» 10.04.18р. отримана інформація про зміну власникiв акцiй, яким
належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша інвестиційна компанія», код ЄДРПОУ – 23534282, місцезнаходження – 03040,
м. Київ, вул. Стельмаха, 10а. Розмiр частки до змiни в загальнiй кiлькостi
акцій – 19,1553%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 25,2757%; розмiр
частки після змін в загальнiй кiлькостi акцій та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0%; Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна будівельна компанія «Артем», код ЄДРПОУ – 33566130, місцезнаходження - 07433, Київська обл., Броварський р-н, смт. Калинівка,
вул. Ігорева, 15. Розмiр частки до змiни в загальнiй кiлькостi акцій –
20,4760 %, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 27,0185%; розмiр частки після змін в загальнiй кiлькостi акцій та в загальнiй кiлькостi голосуючих
акцiй – 0%; «Фізична особа 1». Розмiр частки до змiни в загальнiй кiлькостi
акцій – 9,33%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 12,3111%; розмiр
частки після змін в загальнiй кiлькостi акцій та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0%; «Фізична особа 2». Розмiр частки до змiни в загальнiй
кiлькостi акцій та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0%; розмiр частки після змін в загальнiй кiлькостi акцiй – 48,9612%, в загальнiй кiлькостi
голосуючих акцiй – 64,6054%;
3. Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Директор Калугін В.М.
11.04.18р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВо
«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ 05471081
3. Місцезнаходження 08132, м.Вишневе, вул.Київська, буд.8є
4. Міжміський код, телефон та факс 04598 55 0 50 5. Електронна поштова адреса office@sevenergo.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.sevenergo.com.u
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далi- Товариство) вiд
11.04.2018 року (Протокол б/н вiд 11.04.2018р) припинено повноваження
члена Наглядової Ради, Голови Наглядової ради - Лавренка Миколи Миколайовича. Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi
емiтента, складає - 0,000007%. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї
України та ст.14 Закону України «Про захист персональних даних», посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
Строк перебування на данiй посадi - з 19.04.2017р., на посадi Голови Наглядової ради- з 19.04.2017р.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далi- Товариство) вiд
11.04.2018 року (Протокол б/н вiд 11.04.2018р) припинено повноваження
члена Наглядової ради - Зоммера Анатолiя Еммануїловича. Частка, якою
володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає- 0,000037%.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про
захист персональних даних», посадова особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на данiй посадi - з
19.04.2017р.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далi- Товариство) вiд
11.04.2018 року (Протокол б/н вiд 11.04.2018р) припинено повноваження
члена Наглядової ради - Колесника Олега Миколайовича. Частка, якою
володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає - 0,000007%.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про
захист персональних даних», посадова особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на данiй посадi - з
19.04.2017р.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далi- Товариство) вiд
11.04.2018 року (Протокол б/н вiд 11.04.2018р) припинено повноваження
члена Наглядової ради - Глазової Ольги Валерiанiвни. Частка, якою володiє
посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає- 0,000290%. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про
захист персональних даних», посадова особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на данiй посадi - з
19.04.2017р.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далi- Товариство) вiд
11.04.2018року (Протокол б/н вiд 11.04.2018р) припинено повноваження
члена Наглядової ради - Санченко Юрiя Миколайовича. Частка, якою володiє
посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає - 0,000007%. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про
захист персональних даних», посадова особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на данiй посадi - з
19.04.2017р.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далiТовариство) вiд 11.04.2018 року (Протокол б/н вiд 11.04.2018р) обрано
членом Наглядової ради Товариства Лавренка Миколу Миколайовича.
Посадова особа є представником акцiонера «ВС Енерджi Iнтернейшнл
Україна». Частка якою володiє посадова особа в статутному капiталу
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емiтента, складає - 0,000007%. Срок, на який обрано - з 11.04.2018
на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства, згiдно з Статутом.
Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол засiдання Наглядової
ради вiд 11.04.2018р.) Лавренка Миколу Миколайовича з 11.04.2018р.
обрано Головою Наглядової ради Товариства. Вiдповiдно до Статуту
Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства, Голова
Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства з числа
членiв Наглядової ради до переобрання. Протягом останнiх п'яти рокiв
обiймав наступнi посади: Перший Вiце-Президент, Президент юридичної особи. Посадова особа не має непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України
та ст.14 Закону України «Про захист персональних даних», посадова
особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних
даних.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далiТовариство) вiд 11.04.2018 року (Протокол б/н вiд 11.04.2018р) обрано
членом Наглядової ради Товариства Зоммера Анатолiя Еммануїловича.
Посадова особа є представником акцiонера «ВС Енерджi Iнтернейшнл
Україна. Частка, якою володiє посадова особа в статутному капуталi,
складає - 0,000037% . Срок, на який обрано- з 11.04.2018 на строк до
наступних рiчних Зборiв Товариства, згiдно з Статутом. Протягом останнiх
п'яти рокiв обiймав наступнi посади: Вiце-Президент з розвитку енергетики юридичної особи. Посадова особа не має непогашених судимостей
за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України
та ст.14 Закону України «Про захист персональних даних», посадова
особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далi- Товариство) вiд
11.04.2018 року (Протокол б/н вiд 11.04.2018 р) обрано членом Наглядової
ради Товариства Колесника Олега Миколайовича. Посадова особа є представником акцiонера «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», частка якою
володiє посадова особа в статутному капуталi емiтента,складає - 0,000007%.
Строк, який обрано- з 11.04.2018 на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства, згiдно з Статутом. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi
посади: заступник генерального директора з фiнансового iнвестування
юридичної особи, Радник Президента юридичної особи. Посадова особа не
має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись
ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист персональних
даних», посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо
паспортних даних.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далi- Товариство) вiд 11.04.2018 року (Протокол б/н вiд 11.04.2018р) обрано членом
Наглядової ради Товариства Глазову Ольгу Валерiанiвну. Посадова особа
є представником акцiонера «ВС Енерджi Iнтернейншл Україна», частка
якою володiє посадова особа в статутному капуталi емiтента,складає 0,000290% . Срок, на який обрана - з 11.04.2018 на строк до наступних
рiчних Зборiв Товариства, згiдно з Статутом. Протягом останнiх п'яти рокiв
обiймала наступнi посади: директор департаменту корпоративних вiдносин
та приватизацiї юридичної особи. Посадова особа не має непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї
України та ст.14 Закону України «Про захист персональних даних», посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних
даних.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далi- Товариство) вiд
11.04.2018 року (Протокол б/н вiд 11.04.2018р) обрано членом Наглядової
ради Товариства Санченко Юрiя Миколайовича. Посадова особа є представником акцiонера «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україан», частка якою
володiє посадова особа в статутному капуталi емiтента,складає - 0,000007%.
Срок, на який обрано - з 11.04.2018 на строк до наступних рiчних Зборiв
Товариства, згiдно з Статутом. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала
наступнi посади: заступник директора з економiки юридичної особи, директор виробничого департаменту юридичної особи. Посадова особа не має
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32
Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист персональних даних», посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади: Генеральний директор Миргородський В.В.
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника)
12.04.2018 (дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ
"СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ
05471081
3. Місцезнаходження
08132, м.Вишневе,
вул.Київська, буд 8є
4. Міжміський код, телефон та факс 0459855050 5. Електронна поштова адреса
office@sevenergo.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://www.sevenergo.com.ua/
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» вiд 11.04.2018 року попередньо надано згоду на вчинення значних
правочинiв, а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлених грошових зобов'язань особи перед Товариством. Гранична
сукупнiсть вартостi кожного правочину - до 2 500 000 тис. грн. Вартiсть
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 193 711 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1290,58%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 26 257 522 штуки. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєстрованi у Загальних зборах -25 113 092 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 24 603 216 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти»
прийняття рiшення - 508 676 штук.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» вiд 11.04.2018 року попередньо надано згоду на вчинення значних
правочинiв, а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлених грошових зобов'язань Товариства перед особою. Гранична
сукупнiсть вартостi кожного правочину - до 2 500 000 тис. грн. Вартiсть
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 193 711 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1290,58%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 26 257 522 штуки. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєстрованi у Загальних зборах -25 113 092 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 24 603 216 штук . Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти»
прийняття - 508 676 штук.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» вiд 11.04.2018 року попередньо надано згоду на вчинення значних
правочинiв, а саме укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» перед
ПАТ «СБЕРБАНК». Гранична сукупнiсть вартостi кожного правочину - до
2 500 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi - 193 711 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi - 1290,58%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 26 257 522 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у Загальних
зборах -25 113 092 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
прийняття рiшення - 24 603 216 штук . Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 508 676 штук.
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
Миргородський В.В.
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
12.04.2018
М.П.
(дата)

Приватне акцiонерне товариство
«Iнститут «Волиньводпроект»

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 емі- Приватне акцiонерне товатента, код за ЄДРПОУ,
риство "ПЕРВОМАЙСЬКЕ ШЛЯмісцезнаходження, міжміський код та телефон емітен- ХОВЕ РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ
та
УПРАВЛIННЯ", 03331430 Миколаївська
обл., 55214, м. Первомайськ, вул. Кам'яномос
тiвська буд. 3 (05161) 4-24-39,
2.Дата розкриття повного 12.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформа
ційній базі даних Комісії
3.Адреса сторінки в мережі shrbu.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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 товариство
«Iнститут «Волиньводпроект», 01035058, Україна Волинська обл. Луцький
р-н 43005 мiсто Луцьк вул. 8-го Березня, 1, (0332) 23-01-04
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://vvp.prat.ua/emitents/reports/year/2017

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
Приватне акціонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство "Меркурій-V",
місцезнаходження,
33141790, вул. Курчатова, буд. 16, кв. 120,
міжміський код та телефон
м. Енергодар, Запорiзька область, 71504,
емітента
(06139) 3-11-43
2. Дата розкриття повного
10.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://merkuriy5.ucoz.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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
Приватне акціонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство "Хлібрембудмісцезнаходження,
міжміський код та телефон монтаж", 05379470, вул. Готвальда,
буд. 2, м. Запоріжжя, Заводський,
емітента
Запорiзька область, 69009, (0612) 35-15-31
2. Дата розкриття повного 07.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі https://sites.google.com/site/
Інтернет, на якій розміщено khlebremstroymontazh/
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛИСЯНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛIОРАТИВНА СТАНЦIЯ»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСЯНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛIОРАТИВНА СТАНЦIЯ»
2. Код за ЄДРПОУ 00725252
3. Місцезнаходження 19300, смт.Лисянка, пров.Бужанський,49
4. Міжміський код, телефон та факс (04749) 6-13-59 (04749) 6-13-59
5. Електронна поштова адреса 00725252@at24.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://rms.at24.com.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/18 вiд 11.04.2018 року)
прийняте рiшення про надання попередньої згоди (схвалення) на вчинення
(укладання) Товариством значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом
(характером) яких є: одержання Товариством грошових коштiв (кредитiв/
позик, прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв

забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/
або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлiпродажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; договорiв поставки, дилерських договорiв, купiвлi-продажу, агентських договорiв, експортних та
iмпортних договорiв, надання послуг Товариством.
Вартiсть активiв емiтента 579,5 тис. грн.
Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв 5000 тис. грн.
Спiввiдношення 862,81 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 475 204;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних
зборах: 475 204;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення:
475 204;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення: 0.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не
передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. Директор Дробот Дмитро Володимирович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР»
2. Код за ЄДРПОУ 00226106
3. Місцезнаходження 20300, Черкаська обл., м.Умань, вул.Небесної
сотнi,49
4. Міжміський код, телефон та факс (04744) 32720 35734
5. Електронна поштова адреса 00226106@at24.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.megommetr.com
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/18 вiд 11.04.2018 року)
прийняте рiшення про надання попередньої згоди (схвалення) на вчинення
(укладання) Товариством значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом
(характером) яких є: одержання Товариством грошових коштiв (кредитiв/
позик, прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв

забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/
або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлiпродажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; договорiв поставки, дилерських договорiв, купiвлi-продажу, агентських договорiв, експортних та
iмпортних договорiв, надання послуг Товариством.
Вартiсть активiв емiтента 41 851 тис. грн.
Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв 103 900 тис. грн.
Спiввiдношення 248,26 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 793 722;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних
зборах: 791 927;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення:
791 927;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення: 0.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не
передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. Голова правлiння Бондаренко В.Є.

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

до Статуту товариства, закiнчився термiн повноважень Генерального директора - Ревенко Олега Миколайовича (паспорт ВЕ 405420 виданий
Красноармiйським МВ УМВС України в Донецькiй областi, 22.11.2001 року).
Посадова особа перебувала на посадi з 21.03.2017 року до 21.03.2018 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями
товариства не володiє. Рiшення прийнято у зв'язку з необхiднiстю обрання
Генерального директора.
Згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол вiд 03.04.2018року), обраний
Генеральний директор- Ревенко Олег Миколайович (паспорт ВЕ 405420
виданий Красноармiйським МВ УМВС України в Донецькiй областi, 22.11.2001
року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має,
акцiями товариства не володiє. Обраний на 1 (один) рiк- з 06.04.2018 року
до 06.04.2019 року, вiдповiдно до Статуту товариства. Протягом останнiх
п'яти рокiв обiймав посади: головний iнженер ПАТ «КРАСНОГОРIВСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД», тимчасовово виконуючий обов'язки генерального директора ПАТ «КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД», генеральний директор ПАТ «КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД».

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ТОВАРИСТВО
"КРАСНОГОРIВСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД"

00191744
85630, м.Красногорiвка, Ахтирського,4
0627824301 0627824314
kroz@gir.ua
www.ogneupor.com

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол вiд 03.04.2018року) вiдповiдно
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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
Ревенко Олег Миколайович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
06.04.2018
М.П.
(дата)

№71, 13 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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,

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОННА № 241», 01039911, вул. Запорізька,
міжміський код та телефон емітента:

буд. 16, м. Бориспіль, Бориспільський р-н, Київська область, 08300, Украї
на, (04595) 6-25-90;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://www.spmk241.mbk.biz.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
приватного акціонерного товариства
за 2017 рік
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товаемітента, код за ЄДРПОУ,
риство «Iваномісцезнаходження,
Франкiвськавтотранс»,
міжміський код та
03117033, 76019 Iвано-Франкiвська
телефон емітента
область д/н Iвано-Франкiвськ Степана
Бандери, 60, (0342) 53-79-54
2. Дата розкриття повного 06.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
www.ifavtotrans.pat.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИКОЛАЇВСЬКЕ АТП»
Річна інформація емітента ПрАТ «Миколаївське АТП
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВСЬКЕ АТП», 03117760, вул.Лисенка, 37, м.Миколаїв,
Миколаївський, Львівська, 81600, 03241/ 5-12-11
Повідомлення про виникнення особливої інформації I. Загальні відомос-

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://atpmykolayiv.bfg.lviv.ua/

РИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» 2. Код за
ЄДРПОУ 02969797 3. Місцезнаходження 11503, Житомирська обл., м. Коростень,
вул. Житомирська, б.2. 4. Міжміський код, телефон та факс 04142 40090 49065 5.
Електронна поштова адреса plb@yantar-lk.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.yantar-lk.com.ua 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного товариства II. Текст повідомлення Дата прийняття рiшення 10.04.2018р.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» (протокол № 29/2018 вiд
10.04.2018р.). Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про
юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 11.04.2018р. Повне найменування
акцiонерного товариства до змiн: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» . Повне найменування акцiонерного товариства
пiсля. III. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. Директор Сергiєнко Iгор Анатолiйович

Приватне
акціонерне товариство
«Деражнянський молочний завод»

Приватне
акціонерне товариство
«Львівм’ясомолпроект»

ті 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ !
Приватне акціонерне товариство «Деражнянський молочний завод» повідомляє про доповнення порядку денного чергових загальних
зборів акціонерів, (надрукованого у № 54 «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 20.03.18р.), що відбудуться
27 квітня 2018 року об 11.00 год. за місцезнаходженням товариства:
Україна, Хмельницька область, м. Деражня, вул. Б.Олійника, 7, зал засідань, питанням:
9. Про надання попередньої згоди на укладення значних правочинів.
Наглядова рада ПрАТ «Деражнянський молочний завод»

Річна інформація емітента
ПрАТ «Львівм’ясомолпроект»
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Львівм’ясомолпроект», 00452765, пл. Князя Святослава 11, Львiв,
Залiзничний, Львівська, 79016, (032) 233-04-94
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: lmmp.com.ua

ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ФIРМА «БУДКОМПЛЕКТ»

Приватне
акцiонерне товариство
«Iрклiївський завод продтоварiв»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФIРМА «БУДКОМПЛЕКТ», 01274937, 18000 Черкаська область д/н
м.Черкаси вул.Буднiндустрiї,11, /0472/ 71-02-12

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаход-ження,
міжміський код та телефон емітента Приватне акцiонерне товариство
«Iрклiївський завод продтоварiв», 14182855, 19951 Черкаська область
Чобнобаївський с. Скородистик ., (04739) 5-55-23

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 13.04.2018

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 13.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію budkomplekt.at24.com.ua

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію www.zavodpt.at24.com.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство
"Шосткинська
телекомпанiя
"Телеком-Сервiс"
14006101
41100, м. Шостка,
вул. Короленка, 33-а
05449 7 07 49 05449 7 07 49

valentina_kesminas2000@ukr.net
http://shostkaonline.com

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ШТ «ТКС» (протокол № 1/2018)
11.04.2018 року прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення
значних правочинiв, якi можуть вчинятися, в тому числi не одноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, а саме:
- ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства;
- ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину,
перевищує 25%, але менша нiж 50% вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% i бiльше вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства;
- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером
направленi на): одержання Товариством у будь-яких фiзичних та/або юридичних осiб кредитiв та/або позик; надання Товариством в заставу та/або
iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових
операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; надання Товариством
порук (в тому числi майнових порук) для забезпечення кредитних та/або
позикових операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; страхування
майна Товариства; вiдчуження майна Товариства, що пов’язане iз зверненням стягнення на предмет застави та/або iпотеки вiдповiдно до умов зазначених правочинiв застави та/або iпотеки, зокрема, але не виключно, укла-

дання договорiв кредиту, страхування, застави та/або iпотеки, поруки (в тому
числi майнової поруки) iз правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб та iнших
договорiв, контрактiв, угод, правочинiв;
- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером
направленi на): придбання або вiдчуження Товариством рухомого та/або
нерухомого майна, продукцiї, цiнних паперiв, майнових та немайнових прав,
зокрема, але не виключно, укладання, договорiв поставки, купiвлi-продажу,
мiни, комiсiї та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв;
- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером
направленi на): сумiсну дiяльнiсть, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорiв про спiльну дiяльнiсть,
пiдряду, послуг, оренди, суперфiцiю, правочини щодо реконструкцiї, знесення, подiлу, видiлу нерухомого майна Товариства та iнших договорiв,
контрактiв, угод, правочинiв;
- будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких
значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких значних
Правочинiв.
Гранична сукупна вартiсть (сума) всiх вказаних значних правочинiв ,
укладених протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, не може
перевищувати еквiвалент 500 (п’ятсот) мiльйонiв гривень.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi - 820 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 60975.6 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 100 шт.,
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 100 шт.,
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття
рiшення:
«за» – 100 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
«проти» – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
«утримались» – 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
Рiшення прийнято одноголосно.
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
Користiна Лариса Iванiвна
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
11.04.2018
М.П.
(дата)

Приватне акціонерне товариство «Новокаховська пересувна механізована колона № 157»
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,
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 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО "ОСОБЛИВЕ КОНмісцезнаходження,
СТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОМПміжміський код та
телефон емітента
ЛЕКТНИХ ПРИСТРОЇВ",
33289236Харківська , Немишлянський, 61060,
м. Харкiв, пр. Льва Ландау, 157 (057)7632917,
2. Дата розкриття повного 12.04.2018 р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www:okb.kh.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Новокаховська пересувна механізована колона № 157», 01352801,
вул. Горького, 5А м. Нова Каховка, Херсонська область, 74900, (05549)
7-21-47; 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2018; 3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:
http://01352801.smida.gov.ua//
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, Приватне акціонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнахотовариство "Страхова
дження, міжміський код та
компанія
"Сузір’я" ,
телефон емітента
22891956, вул. Гарматна, 6, м. Київ,
03067, 044 239-29-96
2. Дата розкриття повного тексту 12.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.suzirya.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Приватне
акцiонерне товариство «Антонiнське»
I. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента :

2.Код за ЄДРПОУ : 00387312
3.Місцезнаходження : 31022, смт. Антоніни, проспект Свободи, 2
4.Міжміський код, телефон та факс: (0385) 5-13-93, 5-12-60
5.Електронна поштова адреса: boyko.r@svarog-agro.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: antoninske.km.ua
7.Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
ІІ.Текст повідомлення: Змiни складу посадових осiб Товариства
вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборів акціонерів Товариства вiд
10 квітня 2018 року (Протокол вiд 10 квітня 2018 року №10/04-2018).
Припинено повноваження - Голова наглядової ради - Агарков Дмитро
Миколайович (СР, 080386, 20.05.1996, Острозьким РВ УМВС України в Рівненській області) Акціями товариства не володіє. Обіймав посаду протягом
1 року. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.
Обрано - Голова наглядової ради - Агарков Дмитро Миколайович (СР,
080386, 20.05.1996, Острозьким РВ УМВС України в Рівненській області)
Акціями товариства не володіє. Призначено строком на 1 рік. Попередня
посада, яку обiймав - Директор транспортного департаменту Корпорації
«Сварог Вест Груп». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
Припинено повноваження - Член наглядової ради - Налапко Сергій
Миколайович (ВН, 245318, 19.02.2004, Коростенським МРВ УМВС України
в Житомирській області) Акціями товариства не володіє. Обіймав посаду
на протязі 1 року. Посадова особа товариства непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
Обрано - Член наглядової ради - Осадчий Леонід Костянтинович (СР,
504233, 21.12.1998, Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області)
Акціями товариства не володіє. Призначено строком на 1 рік. Попередня
посада, яку обiймав - Директор департаменту доробки та зберігання Корпорації «Сварог Вест Груп». Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Припинено повноваження - Член наглядової ради - Чайка Ганна Дмитрівна (НА, 750172, 22.01.2000, Шепетівський РВ УМВС України в Хмельницькій області) Акціями товариства не володіє. Перебувала на посадi

1 рік. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.
Обрано - Член наглядової ради - Лозовий Олександр Валентинович
(НА, 266621, 24.06.1997, Шепетівським МРВУМВС в Хмельницькій області)
Акціями товариства не володіє. Призначено строком на 1 рік. Попередня
посада, яку обiймав - Директор Товариства з обмеженою відповідальністю
«Торгагро Сольюшн». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
Припинено повноваження - Голова Ревізійної комісії - Ковалюк Лідія
Степанівна (НА, 231167, 12.12.1996, Красилівський РВ УМВС України в
Хмельницькій області) Акціями товариства не володіє. Обіймала посаду на
протязі 1 року. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано - Голова Ревізійної комісії - Міщанін Ольга Дмитрівна (СР,
103714, 27.07.1996, Гощанським РВ УМВС України в Рівненській області)
Акціями товариства не володіє. Призначено строком на 1 рік. Попередня
посада, яку обiймала - Головний бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Шепетівський цукор»». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Припинено повноваження - Член Ревізійної комісії - Вовк Неля Станіславівна (НА, 231167, 12.12.1996, Красилівський РВ УМВС України в Хмельницькій області) Акціями товариства не володіє. Обіймала посаду на протязі 1 року. Посадова особа товариства непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
Припинено повноваження - Член Ревізійної комісії - Мазур Людмила
Іванівна (НА, 278049, 28.01.1997, Красилівський РВ УМВС України в Хмельницькій області) Акціями товариства не володіє. Обіймав посаду на протязі
1 року. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.
Обрано - Член Ревізійної комісії - Семерук Світлана Анатоліївна (НВ,
244736, 26.03.2003, Красилівським РВ УМВС України в Хмельницькій області) Акціями товариства не володіє. Призначено строком на 1 рік. Попередня посада, яку обiймала - Бухгалтер відділу податкового обліку Корпорації «Сварог Вест Груп». Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
2. Директор Загаєвський Євгенiй Юлiйович 10.04.2018

Приватне акціонерне товариство
«Науково-дослідний і проектний інститут «Промприлад»
Річна інформація емітента ПрАТ «НДПІ «Промприлад» за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне
товариство «Науково-дослідний і проектний інститут «Промприлад»,
14314825, вул.Сахарова, 42, м.Львiв, Франкiвський, Львівська, 79012,

032/297-13-59
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://www.promprylad.bfg.lviv.ua/

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Iнвестицiйна будiвельна компанiя «Артем»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
Основні відомості про емітента
Повне найменування – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Iнвестицiйна будiвельна компанiя «Артем»; Код за ЄДРПОУ –
33566130; Місцезнаходження – 07443, Київська обл., Бровар-

ський р-н, с.м.т. Калинiвка, вул. Iгорева, 15; міжміський код та телефон - (044)481-26-36; Дата розкриття повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії –
06.04.18р; Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію - http://ibk.pat.ua; Аудит фінансової звітності за 2017 рік не проводився.

Приватне акцiонерне товариство
«Перлина»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили
приватне (закрите) розміщення цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнахотовариство «Страховi
дження, міжміський код та
гарантiї
України»,
телефон емітента
33832772, м. Київ , Святошинський,
03115, Київ, Львiвська 22,
0445370387
2. Дата розкриття повного тексту 12.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.sgu.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Річна інформація емітентів,
які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«Перлина», 01553899, Волинська ,
місцезнаходження, міжміський 45000, м. Луцьк, пр. Волi, 7
код та телефон емітента
( 0332)72-51-91
2. Дата розкриття повного
11.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
01553899.infosite.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування Приватне акцiонерне товаемітента,
код
за
риство «Луцький пивзавод»,
ЄДРПОУ, місцезнахо00381775
дження, міжміський код
43021, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Винничента телефон емітента
ка, 69, (0332) 78-49-60
2. Дата розкриття
12.04.2018
повного тексту річної
інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
3. Адреса сторінки в
www.zeman.com.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код
Приватна Аудиторська фiрма «СЕРКО»,
за ЄДРПОУ аудитор20135311
ської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної
особи - підприємця),
якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про за- Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства
гальні збори
вiдбулись 28 квiтня 2017 року. Перелiк питань,
що розглядалися на загальних зборах:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних
зборiв.
2. Обрання голови та секретаря загальних
зборiв, затвердження порядку та регламенту
проведення загальних зборiв.
3. Схвалення рiшення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу
засвiдчення бюлетенiв для голосування на
рiчних загальних зборах.
4. Звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту.
5. Звiт правлiння Товариства про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту. Визначення основних напрямкiв
дiяльностi на 2017 рiк.
6. Звiт i висновки ревiзiйної комiсiї Товариства
за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту i висновкiв.

7. Затвердження рiчного звiту, балансу Товариства за результатами фiнансового 2016 року.
Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв)
Товариства за 2016 рiк.
8. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЛУЦЬКИЙ ПИВЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУЦЬКИЙ
ПИВЗАВОД».
9. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новiй
редакцiї. Затвердження нової редакцiї Статуту
Товариства. Призначення осiб, уповноважених
на пiдписання нової редакцiї Статуту.
10. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх
Положень Товариства щляхом викладення їх в
новiй редакцiї. Призначення осiб, уповноважених на пiдписання нової редакцiї Положень Товариства.
11. Припинення повноважень голови та членiв
наглядової ради Товариства.
12. Обрання членiв наглядової ради.
13. Затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з членами наглядової ради.
14. Дострокове припинення повноважень
ревiзiйної комiсiї.
15. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї.
16. Затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з членами
ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з членами ревiзiйної
комiсiї.
17. Прийняття рiшення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не
бiльше, як одного року з дати прийняття такого
рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв
та їх граничної сукупної вартостi.
Пропозицій до переліку питань порядку денного
не надходило. Всі питання порядку денного розглянуті, рішення по них прийняті.
6. Інформація про диві- За результатами звітного та попереднього років
денди.
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

Публiчне акцiонерне товариство «Артембудсервiс»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
Основні відомості про емітента
Повне найменування – Публiчне акцiонерне товариство
«Артембудсервiс»; Код за ЄДРПОУ – 14310767; Місцезнаходження –
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та телефон (044) 483-66-41; Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-

гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 11.04.18р.; Адреса
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію - http://14310767.smida.gov.ua; Аудит фінансової звітності за
2017 рік не проводився. В зв’язку з відсутністю обігових коштів загальні збори в звітному періоді не проводились. Рішення щодо виплати
дивідендів за результатами звітного та попереднього років не приймалось.

Приватне акцiонерне товариство
«Зiнькiв-Агротранс»

Приватне акціонерне товариство
«Науково-виробниче об’єднання
«Термоприлад» ім. В.Лаха»

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
«Зiнькiв-Агротранс», 24388693, 36008, м. Полтава, вул. Комарова, 2Б,
(05353) 3-17-68.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://24388693.
infosite.com.ua/.
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Річна інформація емітента
ПрАТ НВО «Термоприлад»
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне
товариство
«Науково-виробниче
обєднання
«Термоприлад»
ім. В. Лаха», 04850451, вул. Наукова, 3, м. Львiв, Франкiвський, Львівська, 79060, (032) 263-03-08
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://www.termoprylad.bfg.lviv.ua/
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Антонiнське хлiбоприймальне пiдприємство»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента : Приватне
акцiонерне
товариство
«Антонiнське
хлiбоприймальне
пiдприємство» 2.Код за ЄДРПОУ : 03343686
3.Місцезнаходження : 31026, с.Кременчуки, вул.Вокзальна,1
4.Міжміський код, телефон та факс: (03855) 91170, 91448
5.Електронна поштова адреса: boyko.r@svarog-agro.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: antoninskehpp.km.ua
7.Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ.Текст повідомлення: Змiни складу посадових осiб Товариства
вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборів акціонерів Товариства
вiд 10 квітня 2018 року (Протокол вiд 10 квітня 2018 року №10/04-2018).
Припинено повноваження - Голова наглядової ради - Нерубайський Петро Іванович (ЕА, 152873, 06.09.1996, Світловодським
МРВУМВС України в Кіровоградській області) Акціями товариства не володіє. Обіймав посаду на протязі 1 року. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано - Голова наглядової ради - Осадчий Леонід Костянтинович
(СР, 504233, 21.12.1998, Рівненським МУ УМВС України в Рівненській
області) Акціями товариства не володіє. Призначено строком на 1 рік.
Попередня посада, яку обiймав - Директор департаменту доробки та
зберігання Корпорації «Сварог Вест Груп». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Припинено повноваження - Секретар наглядової ради - Козачук
Олексій Миколайович (НВ, 433985, 12.12.2006, Красилівським РВ УМВС
України в Хмельницькій області) Акціями товариства не володіє. Обіймав посаду на протязі 1 року. Посадова особа товариства непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано - Член наглядової ради - Агарков Дмитро Миколайович (СР,
080386, 20.05.1996, Острозьким РВ УМВС України в Рівненській області) Акціями товариства не володіє. Призначено строком на 1 рік. Попередня посада, яку обiймав - Директор транспортного департаменту Корпо-

рації «Сварог Вест Груп». Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Припинено повноваження - Член наглядової ради - Левчук Вадим
Васильович (НА, 329856, 03.08.2004, Шепетівським МРВ УМВС України
в Хмельницькій області) Акціями товариства не володіє. Обіймав посаду
на протязі 1 року. Посадова особа товариства непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
Обрано - Член наглядової ради - Лозовий Олександр Валентинович
(НА, 266621, 24.06.1997, Шепетівським МРВУМВС України в Хмельницькій області) Акціями товариства не володіє. Призначено строком на
1 рік. Попередня посада, яку обiймав - Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгагро Сольюшн». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Припинено повноваження - Голова Ревізійної комісії - Моргун Ольга Платонівна (НВ, 105007, 12.06.2002, Шепетiвський МРВ УМВС України
в Хмельницькiй областi) Акціями товариства не володіє. Обіймав посаду
на протязі 1 року. Посадова особа товариства непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
Обрано - Голова Ревізійної комісії - Міщанін Ольга Дмитрівна (СР,
103714, 27.07.1996, Гощанським РВ УМВС України в Рівненській області) Акціями товариства не володіє. Призначено строком на 1 рік. Попередня посада, яку обiймала - Головний бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Шепетівський цукор»». Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрано - Член Ревізійної комісії - Веселовська Ольга Іванівна (НА,
074701, 13.03.1996, Красилівським РВУМВС України в Хмельницькій області) Акціями товариства не володіє. Призначено строком на 1 рік. Попередня посада, яку обiймала - Головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку ПрАТ «Антонінське». Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
2. Директор Кучерук Андрій Андрійович
10.04.2018

ПрАТ «Галенергобудпром»

Відомості про попереднє схвалення знаних правочинів
ПрАТ «Галенергобудпром»
(код ЄДРПОУ 00110191, місцезнаходження: с.Дуліби, р-н.
Стрийський, Львівська обл.)
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 6 вiд
11 квiтня 2018 року) зборами прийнято рiшення:
1. У вiдповiдностi до положень частини З статтi 70 та частини 1
статтi 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», попередньо
схвалити вчинення (укладення) Товариством значних правочинiв, якi
можуть бути вчиненi протягом 1 (одного) року з моменту проведення
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи сума коштiв, що можуть бути предметом даних правочинiв, становитиме бiльше 25 % вартостi активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi за 2017 рiк, предметом
(характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових
зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших
банкiвських продуктiв/послуг банкiвських установах; передача майна
(майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших
договорiв; забезпечення виконання зобов'язань (в тому числi договору
поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх
осiб; поставка, купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна),
вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та
лiзингу; надання послуг, виконання робiт; будь-якi iншi господарськi
правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких Товариство
виступає будь-якою iз сторiн. Гранична сукупна вартiсть таких
правочинiв не повинна перевищувати суму 100 000 000,00 (сто
мiльйонiв гривень 00 коп.)
- правочинiв, що будуть укладатися Товариством з ПАТ «КРЕДОБАНК» з метою отримання коштiв Товариством (кредитнi договори, договори позики, тощо), правочинiв, що укладатимуться з ПАТ «КРЕДОБАНК» з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства.
Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати
суму 100 000 000,00 (сто мiльйонiв гривень 00 коп.);
- правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових
коштiв в iнших нiж ПАТ «КРЕДОБАНК» кредитно-фiнансових устано-

вах, юридичних та фiзичних осiб (договори позики, кредитнi договори,
тощо), а також правочинiв щодо забезпечення виконання зобов'язань
Товариства та третiх осiб (договори застави, iпотеки, поруки). Гранична
сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму
100 000 000,00 (сто мiльйонiв гривень 00 коп.);
2. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його
обов'язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою
директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення
цих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства здiйснювати всi необхiднi
дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, схвалених пунктом
1 цього рiшення, для укладення та виконання яких не вимагається
прийняття будь-якого iншого рiшення Загальними зборами акцiонерiв,
Наглядовою радою чи iншим органом управлiння Товариства.
Відомості значних правочинів щодо яких є заінтересованість
ПрАТ «Галенергобудпром»
(код ЄДРПОУ 00110191, місцезнаходження: с.Дуліби, р-н.
Стрийський, Львівська обл.)
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 6 вiд
11 квiтня 2018 року) зборами прийнято рiшення:
1. На пiдставi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»,
надати згоду на вчинення Товариством, протягом 1 (одного) року з дня
проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, попередньо схвалених правочинiв за результатами розгляду питання № 9 порядку денного Загальних зборiв, як правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
2. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його
обов'язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою
директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення
цих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства здiйснювати всi необхiднi
дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв щодо яких є
заiнтересованiсть, схвалених пунктом 1 цього рiшення, для укладення
та виконання яких не вимагається прийняття будь-якого iншого рiшення
Загальними зборами акцiонерiв, Наглядовою радою чи iншим органом
управлiння Товариства
ПрАТ «ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ».
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (прийняття
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів)

Приватного акціонерного товариства
«Ладижинський завод ЗБК»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство
«Ладижинський завод ЗБК»
2. Код за ЄДРПОУ
00131966
3. Місцезнаходження
24321, Ладижин, Наконечного,
буд.184
4. Міжміський код, телефон та
04343 6-14-83 04343 6-41-64
факс
5. Електронна поштова адреса
opora015@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі
https://00131966.smida.gov.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
11.04.2018 року вiдбулися черговi Загальнi збори акцiонерiв АТ «Ладижинський завод ЗБК» , на яких було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Формулювання рiшення:
Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв
(до 11.04.2019р.), а саме:
- забезпечення виконання Товариством чи iншими особами своїх
зобов’язань (договорiв на закупiвлю товарiв, купiвлi-продажу, поставки) ,
- граничною сукупною вартiстю правочинiв є 40000000,00 грн ( сорок
мiльйонiв гривень 00 копiйок), що складає 447,3 % вiд вартостi активiв
Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк.
Пiдсумок голосування:
«ЗА» - 57 305 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi
голосiв,
«ПРОТИ» - немає голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi
голосiв,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосiв, що становить 0 % вiд загальної
кiлькостi голосiв
Рiшення прийняте в повному обсязi.
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
Гринчик Iнна Яношiвна
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
11.04.2018
(дата)

Приватне акціонерне товариство
«Інструментальний завод»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство «Інструментальний завод» (код за
ЄДРПОУ 14314794). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 239-90-77. Електронна поштова адреса – instrumentalniy@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет –
http://instrum-zavod.kiev.ua. Вид особливої інформації – відомості про прийняття
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
2.Текст повідомлення
Загальними зборами 10.04.18р. прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на виготовлення продукції на
граничну сукупну вартість 5000 тис. грн. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності – 3381 тис. грн. Співвідношення граничної
сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності – 147,89 %. Загальна кількість голосуючих акцій – 1107997 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі
у загальних зборах – 920080 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 920080 шт., «проти» – 0 шт.
3. Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Голова правління Бурсук Ю.Я.
10.04.18р.
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Приватне акціонерне товариство
«Єлизаветівське»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариство «Єлизаветiвське», 00852200, вул. Ленiна, б.21,
с.
Єлизаветiвка, Приморський, Запорiзька область, 72130,
(06137) 71721
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: elizpat.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма
«Лінара-аудит», 22162298
5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові.
Дата проведення: 28.04.2017 року. Кворум зборів: 72.72% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних
зборах та результати розгляду питань порядку денного:
1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії. Обрано склад та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Директора за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затверджено звіт Директора за 2016 рік,
прийняті рішення за наслідками його розгляду.
3. Прийняття рішення про затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. Затверджені основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році прийняття рішення за наслідками
розгляду зазначеного звіту. Затверджено звіт Наглядової ради про
свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році, прийняті
рішення за наслідками розгляду зазначеного звіту.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік. Затверджено річний звіт
(річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.
Прийнято рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Припинені повноваження членів Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради Товариства. Обрано членів Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових
договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради
Товариства. Затверджені умови цивільно-правових договорів, що
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлено розмір їх винагороди, обрана особа, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту
Товариства та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію статуту від імені Товариства. Затверджено
нову редакцію статуту Товариства та визначено осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію статуту від імені Товариства;
11. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Єлизаветівське». Затверджено нову редакцію положення «Про
Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Єлизаветівське».
12. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства
«Єлизаветівське». Затверджено нову редакцію положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Єлизаветівське».
Рішення прийняті з усіх питань порядку денного. Пропозицій, до
переліку питань порядку денного, не подавалось. Позачергові загальні збори не проводились.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

№71, 13 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «СИСТЕМА»

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: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПIДПРИЄМСТВО «СИСТЕМА», 32133730, Харківська обл. Київський р-н
61070 м. Харкiв Рудика, 6, (057) 752-21-01
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.systema-tv.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Фiрма «Даниленко i партнери», 38278138
5. Інформація про загальні збори:
20.04.2017 проведено річні загальні збори. ПРОЕКТ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО:1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв
Товариства.2. Обрання Голови та Секретаря рiчних загальних зборiв
Товариства.3. Затвердження порядку проведення (регламенту) рiчних загальних зборiв Товариства.4. Звiт Правлiння Товариства про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та прийняття
рiшення за наслiдками його розгляду.5. Звiт Наглядової ради Товариства
про роботу за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про роботу за 2016 рiк, прийняття
рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства за 2016 рiк.7. Затвердження рiчного звiту Товариства за
2016 рiк.8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
9. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства, отриманих за
пiдсумками роботи у 2016 роцi.10. Прийняття рiшення про змiну типу та
найменування товариства.11. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.12. Внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства.13. Прийняття рiшення про припинення повноважень
Голови та членiв Наглядової ради Товариства.14. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв,
що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової
ради Товариства.16. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.17. Обрання членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства.18. Встановлення чiтких цiлей дiяльностi Товариства на
2017 - 2018 роки.Осiб, якi б надавали пропозицiї до перелiку з питань порядку денного не має.розгляд з питань порядку денного: По першому питанню вирiшили:Обрати членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв
Товариства у наступному складi: Слепак В.О., Шовкун р.I.,Радiонову Ю.С..
Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi. По другому питанню вирiшили:
Обрати головою рiчних загальних зборiв Товариства - Павлюк Н.В., обрати
Секретарем рiчних загальних зборiв Товариства - Воловик Л.О.. По третьому питанню вирiшили: Затвердити порядок ведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв. По четвертому питанню вирiшили: Взяти до вiдома
звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк». По п'ятому питанню вирiшили: «Взяти до вiдома звiт наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рiк.». По шостому питанню
вирiшили: «Взяти до вiдома звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства
про роботу за 2016рiк.». По сьомому питанню вирiшили: . «Затвердити
рiчний звiт Товариства за 2016 «. По восьмому питанню вирiшили: «Затвер-

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА», 00447103, Сумська обл. 41100
м.Шостка вул.Родини Кривоносiв, 27А, (05449) 42 837
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: https://bel-ukraine.com/img/cust/file/00447103_2017.pdf

дити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк.». По дев'ятому
питанню вирiшили: Визначити, що збитки, отриманi Товариством у
2016 роцi, будуть покритi за рахунок прибуткiв отриманих Товариством у
майбутнiх роках.». По десятому питанню вирiшили: «Змiнити тип товариства з публiчного на приватне». По одинадцятому питанню вирiшили :»Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї».
По дванадцятому питанню вирiшили: У зв'язку з прийняттям нової редакцiї
Статуту , вважати таким, що положення втратили свою чиннiсть. По тринадцятому питанню вирiшили:»Припинити повноваження Наглядової ради
Товариства
у
повному
складi.».По
чотирнадцятому
питанню
вирiшили:Обрати членами наглядової ради :Корнiєнко А.Г., Волошину А.С.,
Стрельникова П.О., Павлюк Н.В., Кузуб Т.О..По п'ятнадцятому питанню
вирiшили: .Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити керiвника на пiдписання
цивiльно - правових договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової
ради Товариства. По шiстнадцятому питанню вирiшили: «Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi.» По
сiмнадцятому питанню вирiшили :Обрати членами ревiзiйної комiсiї: Фонд
державного майна України, Пашковську Н.Г., Iващенко Ю.М. По
вiсiмнадцятому питанню вирiшили: Встановити такi чiткi цiлi дiяльностi Товариства на 2017-2018 роки: провадження Товариством ринкової дiяльностi,
забезпечення прибутковостi та ефективностi, нарощування темпiв господарської дiяльностi.»
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
20637
21393
Основні засоби (за залишковою вартістю)
5530
6613
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
10537
10802
Сумарна дебіторська заборгованість
591
561
Грошові кошти та їх еквіваленти
39
132
Власний капітал
19504
20234
Статутний капітал
30555
30555
Нерозподілений прибуток (непокритий
-18536
-17806
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
517
534
Поточні зобов’язання і забезпечення
616
625
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0,006
-0,002
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0
0
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 122220400
122220400
Цінні папери власних загальна номіналь0
0
випусків, викуплені
на вартість
у відсотках від
0
0
протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

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 Приватне акціонерне товаемітента, код за ЄДРПОУ,
риство «Запоріжоблторгмісцезнаходження,
міжміський код та телефон емі- громадхарч», 01550027, вул. Можайська, б.63, м.Запоріжжя, Запорiзька
тента
область, 69032, (061) 224-05-98
2. Дата розкриття повного 07.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі zoto.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
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 «ТАСКОМБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 09806443
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, б.30
4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 3932555
5. Електронна поштова адреса: a.karelin@tascombank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.tascombank.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: зміна
складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 10.04.2018 року,
керуючись п.6.3.9.1. Статуту Банку, ст.39 Закону України «Про банки і банківську діяльність», затверджено та введено в дію з 11.04.2018 року наступні зміни до складу Правління АТ «ТАСКОМБАНК»:
1. Директора Департаменту фінансового моніторингу та внутрішнього
контролю Король Олександру Борисівну (паспорт серії СН 835918, виданий 30.05.1998 року Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві) призначено на посаду Члена Правління ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» з 11.04.2018 року строком на три роки.
Король Олександра Борисівна акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє.
Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. До теперішнього
часу обіймала посади: Директора Департаменту фінансового моніторингу
та внутрішнього контролю АТ «ТАСКОМБАНК», директора Департаменту
фінансового моніторингу і валютного контролю ПАТ «ЮНЕКС БАНК»,
радника Голови Правління ПАТ «ЮНЕКС БАНК», начальника управління
фінансового моніторингу ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР».
2. Затверджено (подовжено термін повноважень) наступний склад
Правління ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» з 11.04.2018 року строком на три роки:
Т.в.о. Голови Правління, Перший Заступник Голови Правління, Член
Правління – Дубєй Володимир Володимирович (паспорт серії АК
№ 969910 виданий 03.10.2000 року Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській області), призначено особою, що тимчасово виконуватиме обов‘язки Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК» в період з
12.03.2018 року i до дня вступу на посаду Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК» Тігіпка Сергія Леонідовича. Володіє часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» в розмірі 0,0033%. До теперішнього часу обіймав посади: т.в.о. Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК», Першого
Заступника Голови Правління, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК», Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК». Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
Заступник Голови Правління, Член Правління – Альмяшев Іван Алімович (паспорт: серія СО № 050854 виданий Радянським РУ ГУ МВС України
в місті Києві 15.01.1999). Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. До теперішнього часу обіймав посади: Заступника Голови Правління, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК»; Першого Заступника Голови Правління, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК»; Заступника
начальника Управління ризиків – начальника відділу кредитних ризиків АТ
«Сбербанк Росії»; Заступника Департаменту ризик-менеджменту АТ
«Сведбанк» (публічне); Головного фахівця відділу оцінки ризиків корпоративних клієнтів управління корпоративних клієнтів «УнікредитБанк ТзОВ».
Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих
мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
Заступник Голови Правління, Член Правління – Березнікова Рината
Миколаївна (паспорт: серія АЕ №763487 виданий 1ВМ Павлоградського
МВУ МВС України в Дніпропетровській області 01.10.1997). Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. До теперішнього часу
обіймала посади: Заступника Голови Правління, Члена Правління
АТ «ТАСКОМБАНК»; Директора Департаменту по роботі з VIP-клієнтами
АТ «АБ «Бізнес Стандарт» (публічне); Директора Департаменту корпоративних продаж АТ «АБ «Бізнес Стандарт» (публічне); Директора Департаменту нерухомості Офісу фінансової реструктуризації та стягнення проблемних кредитів АТ «Сведбанк (публічне); Начальника Управління
активних операцій корпоративних клієнтів АКБ «ТАС-Комерцбанк»; Начальника відділу кредитування клієнтів АКБ «ТАС-Комерцбанк»; Зазначена особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
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має.
Заступник Голови Правління, Член Правління – Болтик Олег Станіславович (паспорт: серія МО № 955330, виданий Суворовським РВ УМВС
України в Херсонській області 16.10.2001 року). Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. До теперішнього часу обіймав посади: Заступника Голови Правління, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК», директора з управління ризиками ТОВ «Фінансова компанія
«Центр фінансових рішень», заступника директора з ризик-менеджменту
ТОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень». Зазначена особа
непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
Заступник Голови Правління, Член Правління – Даниленко Валерій
Миколайович (паспорт: серія КК №554801 виданий Малиновським РВ
УМВС України в Одеській області 02.01.2001 року). Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. До теперішнього часу обіймав посади: Заступника Голови Правління, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК», заступника Голови Правління, члена Правління
ПАТ «Комерційний Банк «Центр», начальника управління Інтернетбанкінгу та електронної комерції ПАТ «Імексбанк», заступника начальника управління Інтернет-банкінгу та електронної комерції ПАТ «Імексбанк». Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
Заступник Голови Правління, Член Правління – Єрмаков Сергій Олександрович (паспорт 000600795, виданий органом 3232, дата видачі
07.06.2017 року). Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не
володіє. До теперішнього часу обіймав посади: Заступника Голови Правління, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК», Радника в ТОВ «Група ТАС»,
Фінансового директора, Члена Правління ПАТ «Укрсоцбанк», Віцепрезидента ПАТ «Альфа-Банк», Віце-Президента, Директора з стратегії
ПАТ «Альфа-Банк», заступника фінансового директора ПАТ «АльфаБанк». Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів,
чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
Заступник Голови Правління, Член Правління – Земляний Максим
Павлович (паспорт: серія СА №110061, виданий Шевченківським РВ
УМВС України в Запорізькій області 20.02.1996 року). Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. До теперішнього часу обіймав
посади: Заступника Голови Правління, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК», начальника Департаменту управління операційною діяльністю
ПАТ «Укрсиббанк», директора центру підтримки клієнтів корпоративного
бізнесу Департаменту корпоративного бізнесу ПАТ «Укрсиббанк». Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.
Заступник Голови Правління, Член Правління – Ніколенко Олександр
Вікторович (паспорт: серія АК №401847, виданий Нікопольським МВ УМВ
України в Дніпропетровській області 16.12.1998 року). Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. До теперішнього часу обіймав посади: Заступника Голови Правління, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК», Керівника Малого та Середнього Бізнесу ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК», заступника керівника напрямку «Кредитні карти» - керівника Бізнесу продаж кредитних карт ГО ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.
Заступник Голови Правління, Член Правління – Поляк Олег Якович
(паспорт: серія МЕ №931610 виданий Подільським РУ ГУ МВС України в
місті Києві 14.04.2009). Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК»
не володіє. До теперішнього часу обіймав посади: Заступника Голови
Правління, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК», Заступника Голови
Правління - керівника Центрального регіону, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК», Виконуючого обов’язки директора Київського регіонального
центру АТ «Сведбанк» (публічне); Директора Київського Регіонального
роздрібного центру АТ «Сведбанк» (публічне); Заступника директора Київського регіонального департаменту АКБ «ТАС-Комерцбанк»; Директора
відділення №16 АКБ «ТАС-Комерцбанк». Зазначена особа непогашеної
судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері
господарської, службової діяльності не має.
Заступник Голови Правління з малого та середнього бізнесу, Член
Правління – Чумак Олександр Олександрович (паспорт: серія ВА
№007321 виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 21.06.1995). Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не
володіє. До теперішнього часу обіймав посади: Заступника Голови Правління з малого та середнього бізнесу, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК», виконавчого директора напрямку корпоративного бізнесу та МСБ
ПАТ «КРЕДОБАНК», Директора Департаменту по роботі з партнерами
ПАТ «КБ «НАДРА», директора Департаменту малого та середнього бізнесу ПАТ «КБ «НАДРА». Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, служ-
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бової діяльності не має.
Операційний директор, Член Правління – Гладченко Любов Борисівна
(паспорт: серія СН №682543 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в
м. Києві 05.02.1998). Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК»
не володіє. До теперішнього часу обіймала посади: Операційного директора, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК», директора Департаменту супроводження банківських операцій АТ «ТАСКОМБАНК», головного бухгалтера Управління бухгалтерського обліку та звітності ПАТ «АЛЬФА-БАНК»,
Головного бухгалтера - Директора Департаменту бухгалтерського обліку
та звітності ПАТ «АЛЬФА-БАНК». Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
Член Правління – Кухарчук Анатолій Вікторович (паспорт серії СН
615790, виданий 06.02.1998 року Старокиївським РУ ГУ МВС України в
місті Києві). Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. До теперішнього часу обіймав посади: Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК», радника Голови ради Директорів ТОВ «Група ТАС», головного бухгалтера – директора департаменту бухгалтерського обліку та
звітності блоку «Фінанси» ПАТ «УКРСОЦБАНК», головного бухгалтера

департаменту обліку та податків фінансового блоку ПАТ «УКРСОЦБАНК»,
радника з фінансових питань управління інституційних відносин та адміністрації правління ПАТ «УКРСОЦБАНК», Головного бухгалтера Управління бухгалтерського обліку та звітності ПАТ «Альфа-Банк», Директора з
фінансової звітності та контролінгу ПАТ «Альфа-Банк». Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
Директор Департаменту фінансового моніторингу та внутрішнього
контролю, Член Правління - Король Олександра Борисівна.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Т.в.о. Голови Правління _________
В.В. Дубєй
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
11.04.2018 р.
(дата)

Ковельське спецiалiзоване
лiсогосподарське приватне акцiонерне
товариство «Тур»

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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО "ЛУКОР",
місцезнаходження,
31256759, вул. Промислова, ,буд. 4,
міжміський код та телефон
місто Калуш, Iвано-Франкiвська область,
емітента
77306, Україна, (03472) 7-31-06
2. Дата розкриття повного 12.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.lukor.com.ua/info.shtml
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БЕЛЬ ШОСТКА СЕРВIС»

Приватне акцiонерне товариство
«Видавництво «Закарпаття» корпоративне
пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя»

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: Ковельське спецiалiзоване
лiсогосподарське приватне акцiонерне товариство «Тур», 05441542, Україна Волинська обл. Ковельський р-н 45008 Ковель Грушевського,112,
03352 5-91-73
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: 05441542infosite.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
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «БЕЛЬ ШОСТКА СЕРВIС», 30742718, Сумська обл. 41100
м. Шостка вул.Родини Кривоносiв, 27А, 05449 42-837
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію:
http://www.bel-service.com/images/docs/2018/30742718_2017.pdf

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариство «Видавництво «Закарпаття» корпоративне пiдприємство
ДАК «Укрвидавполiграфiя», 05905616, Закарпатська обл. 88000 м. Ужгород вул. Гагарiна, 42/1, (0312) 66-95-66
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2018p.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: vz.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЛЕМПТАХОЗАВОД «КУЧАКIВСЬКИЙ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ», 01886224,
Україна Черкаська обл. - р-н 18005 м. Черкаси вул. Гоголя,421,
(0472) 451462
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2018 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://pratcherkasivtorresursi.emitents.net.ua/ua/

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів (для опублікування в
офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМПТАХОЗАВОД «КУЧАКIВСЬКИЙ», 00852424, вул. Гетьмана
Івана Сулими, буд. 65, с. Лебедин, Бориспільський, Київська область,
08333, Україна, (044) 292-70-92; 2. Дата розкриття повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:
11.04.2018; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://www.ppz_kuchakovskii.mbk.biz.ua
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№71, 13 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО
річних Загальних зборів
Публічного акціонерного товариства « Ічнянський молочноконсервний комбінат», які призначені на 30 квітня 2018 року
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Публічне акціонерне товариство «Ічнянський молочно-консервний
комбінат», код ЄДРПОУ 00381152, (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 16700, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, буд. 4, повідомляє, що до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 30.04.2018 року о 10-00 за
адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань, внесені зміни, шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
За пропозицією акціонера ТОВ «Провіант» до проекту порядку денного Наглядовою радою ПАТ «ІМКК» внесені зміни, шляхом включення
нових питань №26, №27, №28, №29, №30 та проектів рішення із запропонованих питань.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 30 квітня 2018 року з 09-00 до 09-50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які
мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на
26 квітня 2018 року.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі
документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів –
паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах акціонерів одному або декільком своїм представникам, а також відкликати чи замінити у будь-який час свого представника.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань
порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування
на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Проект порядку денного Загальних зборів (перелік питань, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо
кожного з питань, включених до проекту порядку денного):
1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства.
Проект рішення по першому питанню порядку денного: "Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3 (трьох) осіб, в наступному
складі:
Животяга Я.В.
Кузьменко Ю.В.
Голінко М.В.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів
для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.
Проект рішення по другому питанню порядку денного: "Затвердити
наступне рішення Наглядової ради Товариства, щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства Протокол №1 від 26.03.2018р.: бюлетені для голосування та для кумулятивного голосування засвідчуються до їх отримання
реєстраційною комісією шляхом проставлення підпису голови правління ПАТ "ІМКК" та печатки ПАТ "ІМКК" у правому верхньому куті на першій сторінці бюлетеня. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому
робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується головою Лічильної комісії або Тимчасової лічильної комісії."
3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
Проект рішення по третьому питанню порядку денного: "Обрати Головою Загальних зборів Товариства – ________________, секретарем – ____________________.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних
зборів Товариства.
Проект рішення по четвертому питанню порядку денного: "Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:
- для оголошення інформації з питань порядку денного Загальних
зборів Товариства доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання);
- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;
- для голосування з питань порядку денного акціонерам та/або їх
представникам та підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного лічильній комісії (тимчасової лічильної комісії) виділити до 5 хв.;
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- роботу Загальних зборів організувати без перерви;
- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;
- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;
- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам
Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам
Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів;
- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних
зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних
зборів через членів реєстраційної або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та
імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію;
- голосування з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації
для участі у Загальних зборах;
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення
кожного з питань, винесених на голосування".
5. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2017 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного: "Затвердити
звіт Голови правління Товариства за 2017 рік".
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення по шостому питанню порядку денного: "Затвердити
звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік".
7. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення по сьомому питанню порядку денного: "Затвердити
звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік".
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення по восьмому питанню порядку денного: "Затвердити
річний звіт Товариства за 2017 рік".
9. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за
2017 рік.
Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного: "Збиток Товариства за 2017 рік в розмірі 2 053 000,00 грн. відшкодувати за рахунок
нерозподіленого прибутку Товариства за попередні роки".
10. Про зміну типу Товариства та зміну найменування Товариства.
Проект рішення по десятому питанню порядку денного:
"1. Змінити тип Товариства з "Публічного акціонерного Товариства"
на "Приватне акціонерне Товариство".
2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІЧНЯНСЬКИЙ
МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ ".
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства,
шляхом викладення його у новій редакції, а також про підписання
та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення по одинадцятому питанню порядку денного:
"1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається.
2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені його акціонерів та вчинити дії,
пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції".
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з
метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту
Товариства.
Проект рішення по дванадцятому питанню порядку денного: "Внести
та затвердити зміни та доповнення до Положення про Загальні збори Товариства, з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту
Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається".
13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з
метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту
Товариства.
Проект рішення по тринадцятому питанню порядку денного: "Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Наглядову
раду Товариства, з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що
додається".
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14. Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення його у новій редакції
з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства.
Проект рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного: "Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію Товариства, з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що
додається".
15. Про внесення змін та доповнень до Положення про Правління Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту
Товариства.
Проект рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного: "Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Виконавчий
орган Товариства, з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що
додається".
16. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення по шістнадцятому питанню порядку денного: "Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному
складі".
17. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення по сімнадцятому питанню порядку денного: "(кумулятивне голосування)".
18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з
членами обраної наглядової ради Товариства та обрання особи,
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
Проект рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного:
«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами обраної Наглядової ради Товариства, в редакції що
додається.
2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені
Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.»
19. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з ПАТ "СБЕРБАНК"
протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та
сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних умов та особи, на яку
буде покладено обов’язок їх укладення та підписання.
Проект рішення по дев’ятнадцятому питанню порядку денного:
«В рахунок забезпечення виконання Товариством та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) існуючих та/або майбутніх кредитних
зобов’язань перед Банком надати (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України
«Про акціонерні товариства») згоду на передання Банку в заставу та/
або наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого (в
тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці
та ін.) та не рухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у
власності Товариства на момент такого передання, заставною вартістю
не менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.»
20. Про надання в якості забезпечення виконання зобов’язань
Товариства та/або ТОВ "Провіант" (код ЄДРПОУ 32729070) перед
Банком належного Товариству майна.
Проект рішення по двадцятому питанню порядку денного:
«В рахунок забезпечення виконання Товариством та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) існуючих та/або майбутніх кредитних
зобов’язань перед Банком надати (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України
«Про акціонерні товариства») згоду на передання Банку в заставу та/
або наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого (в
тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці
та ін.) та не рухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у
власності Товариства на момент такого передання, заставною вартістю
не менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.»
21. Про розгляд звернення ТОВ "Провіант" (код ЄДРПОУ
32729070) щодо внесення змін до договорів поруки, застави, іпотеки, що укладені між Товариством та Банком, в якості забезпечення зобов'язань ТОВ "Провіант" за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року.
Проект рішення по двадцять першому питанню порядку денного:

«Погодити внесення змін до договорів поруки, застави, іпотеки, що
укладені Товариством з ПАТ "СБЕРБАНК" як фінансовим та майновим
поручителем за зобов'язаннями ТОВ "Провіант" за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року,
укладеного з ПАТ «СБЕРБАНК», та які пов’язані із змінами умов фінансування Товариства та/або ТОВ «Провіант», а саме з такими, що встановлюються відповідно до умов прийнятого рішення колегіальним органом ПАТ «СБЕРБАНК».»
22. Про звернення до юридичних та фізичних осіб з проханням
виступити майновими поручителям перед Банком та в якості
забезпечення виконання змінених зобов’язань Товариства перед
Банком.
Проект рішення по двадцять другому питанню порядку денного:
«Звернутися до Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Наталка», Товариства з обмеженою відповідальністю «Обмачівські Зорі», Товариства з обмеженою відповідальністю «Зорі Обмачева», Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант», Товариства
з обмеженою відповідальністю «Провіант-Фінанс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Правіо-Інвест», Кінах Марини Володимирівни,
Запорощук Валентина Анатолійовича з проханням виступити фінансовими та/або майновими поручителями за зміненими зобов’язаннями
Товариства та або ТОВ «Провіант» перед Банком.»
23. Визначення майна, яке буде передано в заставу/іпотеку
ПАТ «СБЕРБАНК» в якості забезпечення виконання кредитних
зобов’язань Товариства та ТОВ «Провіант».
Проект рішення по двадцять третьому питанню порядку денного:
«В рахунок забезпечення виконання Товариством та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) існуючих та/або майбутніх (змінених)
кредитних зобов’язань перед Банком надати згоду на передання Банку
в заставу та/або наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого (в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в
обороті/переробці та ін.) та нерухомого майна, що знаходиться та/або
буде знаходитися у власності Товариства на момент такого передання,
заставною вартістю не менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати
прийняття такого рішення.
Загальна ринкова вартість нерухомого майна, яке може бути передано в іпотеку Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з
метою забезпечення зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провіант»
(код ЄДРПОУ 32729070) як разом так і за кожним окремим договором,
зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати
400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми
в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку
України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.
Загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано
в заставу Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з
метою забезпечення зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провіант»
(код ЄДРПОУ 32729070) як разом так і за кожним окремим договором,
зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати
500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в
іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку
України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.»
24. Про необхідність надання повноважень Голові Правління
Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства
на укладання та підписання вищезазначених договорів та інших
документів, пов’язаних з укладенням вищезазначених договорів.
Проект рішення по двадцять четвертому питанню порядку денного:
«Надати повноваження Голові Правління або уповноваженій особі
за довіреністю Товариства на укладання та підписання кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки та будь-яких інших
договорів (відповідно до яких Товариство є боржником, майновим поручителем, іпотекодавцем, заставодавцем, цедентом та ін.) та/або додаткових угод, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких
Товариство є майновим поручителем), та інших договорів, документів,
пов’язаних з підписанням вищевказаних договорів, в тому числі:
- визначати істотні умови з урахуванням положень цього протоколу;
- кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки
(відповідно до яких Товариство є боржником, майновим поручителем,
іпотекодавцем, заставодавцем, цедентом та ін.) та/або додаткових угод,
договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів договорів
поруки, договорів застави/іпотеки);
- інших договорів, пов’язаних з кредитним договором, договорами
поруки, договорами застави/іпотеки та/або з додатковими угодами, договорами про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів
поруки, договорів застави/іпотеки (надалі – Пов’язані договори);
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- будь-яких документів, пов’язаних з кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави/іпотеки та/або з додатковими угодами,
договорами про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів
застави/іпотеки та/або з Пов’язаними договорами (надалі – Документи);
- укладати та підписувати від імені Товариства:
- кредитні договори, договори поруки, договори застави/іпотеки та/
або додаткові угоди, договори про внесення змін до існуючих кредитних
договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки;
- Пов’язані договори;
- Додаткові угоди, договори про внесення змін;
- Документи,
здійснювати інші дії, що необхідні для виконання рішень, вказаних в
цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій,
необхідних для реалізації прийнятих рішень.»
25. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо
внесення змін до кредитних договорів, договорів поруки, застави, іпотечних договорів, які укладені між Товариством і Банком в
якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або
ТОВ "Провіант" (код ЄДРПОУ 32729070) перед Банком за кредитними договорами, у зв’язку із змінами умов кредитування, що
вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів акціонерів, надання повноважень на визначення доцільності
їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено
обов’язок їх укладення та підписання.
«1. Попередньо надати згоду на вчинення правочинів (угод),
пов’язаних із змінами умов кредитування Товариства та/або ТОВ "Провіант" (код ЄДРПОУ 32729070) в період з дати прийняття рішення до
проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного
характеру:
- угоди про внесення змін та/або доповнень до Договору про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року та Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26 листопада 2016 року;
- угоди про внесення змін та/або доповнень, пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по Договору про відкриття кредитної лінії
№70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року та Договору про відкриття
кредитної лінії №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26 листопада 2016 року;
- угоди про внесення змін та/або доповнень до договору/ів поруки,
укладені в забезпечення виконання зобов’язань до Договору про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року та
Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26 листопада 2016 року
2. Визначення доцільності укладання таких правочинів та їх істотних
умов покласти на наглядову раду Товариства.
3. Визначити сукупну граничну вартість таких правочинів у розмірі
900 000 000,00 (дев’ятсот мільйонів гривень 00 копійок) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом
Національного банку України станом на день укладення відповідного/их
договору/ів.
4. Повноваження на підписання зазначених правочинів надати Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.»
26. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (далі –
АТ «Укрексімбанк») протягом одного року, визначення їх
предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання
повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних
умов та особи, на яку буде покладено обов’язок їх укладення та
підписання.
«1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з АТ «Укрексімбанк» в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:
- генеральну кредитну угоду та зміни, додаткові угоди до неї;
• кредитні та депозитні угоди, або зміни та доповнення до них;
• угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання
зобов’язань по кредитним угодам та генеральним кредитним угодам
укладеним Товариством та/або ТОВ "Провіант" (код ЄДРПОУ 32729070)
(договори застави майна, іпотеки, поруки та ін.).
2. Визначення доцільності укладання таких угод та їх істотних умов
покласти на наглядову раду Товариства;
3. Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі
900 000 000,00 (дев’ятсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в
іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку
України станом на день укладення відповідного/их договору/ів;
4. Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами,
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надати Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.»
27. Про надання в якості забезпечення виконання зобов’язань
Товариства та/або ТОВ "Провіант" (код ЄДРПОУ 32729070) перед
АТ «Укрексімбанк» належного Товариству майна.
«В рахунок забезпечення виконання Товариством та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) існуючих та/або майбутніх кредитних
зобов’язань перед АТ «Укрексімбанк» надати (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства») згоду на передання
АТ «Укрексімбанк» в заставу та/або наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого (в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці та ін.) та не рухомого майна, що
знаходиться та/або буде знаходитися у власності Товариства на момент
такого передання, заставною вартістю не менше балансової вартості
такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як
одного року з дати прийняття такого рішення.»
28. Про звернення до юридичних та фізичних осіб з проханням
виступити поручителями, в тому числі але не виключно майновими, перед АТ «Укрексімбанк» в якості забезпечення виконання
зобов’язань Товариства перед АТ «Укрексімбанк»
«Звернутися до, Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант», Кінах Марини Володимирівни, Запорощук Валентина Анатолійовича, з проханням виступити фінансовими та/або майновими поручителями за кредитними зобов’язаннями Товариства та/або ТОВ «Провіант»
перед АТ «Укрексімбанк».
29. Визначення майна, яке буде передано в заставу/іпотеку
АТ «Укрексімбанк» в якості забезпечення виконання кредитних
зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провіант»
«В рахунок забезпечення виконання Товариством та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) кредитних зобов’язань перед АТ «Укрексімбанк» надати згоду на передання АТ «Укрексімбанк» в заставу та/або
наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого (в
тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці
та ін.) та нерухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у
власності Товариства на момент такого передання, заставною вартістю
не менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Загальна ринкова вартість нерухомого майна, яке може бути передано АТ «Укрексімбанк» в іпотеку (оформлено як одним, так і декількома
договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства та/або
ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) як разом так і за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень або еквівалент
цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.
Загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано
АТ «Укрексімбанк» в заставу (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства та/або
ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) як разом так і за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї
суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного
банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.»
30. Про необхідність надання повноважень Голові Правління
Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства
на укладання та підписання вищезазначених договорів та інших
документів, пов’язаних з укладенням вищезазначених договорів
з АТ «Укрексімбанк»
«Надати повноваження Голові Правління або уповноваженій особі
за довіреністю Товариства на укладання та підписання кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки та будь-яких інших
договорів (відповідно до яких Товариство є боржником, майновим поручителем, іпотекодавцем, заставодавцем, цедентом та ін.) та/або додаткових угод, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких
Товариство є майновим поручителем), та інших договорів, документів,
пов’язаних з підписанням вищевказаних договорів, в тому числі:
- визначати істотні умови з урахуванням положень цього протоколу;
- кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки
(відповідно до яких Товариство є боржником, майновим поручителем,
іпотекодавцем, заставодавцем, цедентом та ін.) та/або додаткових угод,
договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів договорів
поруки, договорів застави/іпотеки);
- інших договорів, пов’язаних з кредитним договором, договорами
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
поруки, договорами застави/іпотеки та/або з додатковими угодами, договорами про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів
поруки, договорів застави/іпотеки (надалі – Пов’язані договори);
- будь-яких документів, пов’язаних з кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави/іпотеки та/або з додатковими угодами,
договорами про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів
застави/іпотеки та/або з Пов’язаними договорами (надалі – Документи);
- укладати та підписувати від імені Товариства:
- кредитні договори, договори поруки, договори застави/іпотеки та/
або додаткові угоди, договори про внесення змін до існуючих кредитних
договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки;
- Пов’язані договори;
- Додаткові угоди, договори про внесення змін;
- Документи,
здійснювати інші дії, що необхідні для виконання рішень, вказаних в
цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій,
необхідних для реалізації прийнятих рішень.»
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
557 122
562 762
Основні засоби
268 522
286 887
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
101 376
81 730
Сумарна дебіторська заборгованість
234 347
229 505
Грошові кошти та їх еквіваленти
430
3 297
Нерозподілений прибуток
- 37 560
- 35 507
Власний капітал
66 359
67491
Статутний капітал
110
110
Довгострокові зобов’язання
17 545
17 554
Поточні зобов’язання
475 234
478 725
Чистий прибуток (збиток)
- 2 053
- 10 929
Середньорічна кількість акцій (шт.)
439 404
439 404
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)

Приватне акцiонерне товариство
«Долинарайагропостач»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
приватного акціонерного товариства за 2017 рік
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ, «Долинарайагропостач», 00904397, 77005
місцезнаходження,
Iвано-Франкiвська область Долинський
міжміський код та
Долина вул.Полуванки,34, (03477) 251-40
телефон емітента
2. Дата розкриття повного 12.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
www.dolynarap.prat.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію

Приватне акцiонерне товариство
«Карпати-Лада»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
приватного акціонерного товариства за 2017 рік
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ, «Карпати-Лада», 13641999, 76014 Iваномісцезнаходження,
Франкiвська область д/н Iвано-Франкiвськ
міжміський код та
Коновальця, 433, (0342) 50-99-20
телефон емітента
2. Дата розкриття повного 11.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
www.karpaty-lada.com.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

-

-

360

352

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів розміщена на власному
веб – сайті Товариства: ichnya.com.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дня проведення загальних зборів, акціонери Товариства та/або їх
представники можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних
зборів у робочі дні з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин за
адресою: Україна, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, приймальня голови правління, а в день проведення загальних зборів – також у
місці їх проведення.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (документами) – Животяга Ярослав Васильович
тел. (04633) 2-40-95.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу
органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного надсилати за
адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4.
До уваги акціонерів ПАТ «ІМКК»: Відповідно до п.10 розділу VІ
ЗУ «Про Депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI, якщо
власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною
установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від
власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні
папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній
установі, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні
кворуму та при голосуванні в органах емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ»

(надалі - Товариство) (код ЄДРПОУ 33142589, місцезнаходження:
25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вул. Набережна,13)
повідомляє про включення нових питань до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2018 року о
10.00 год. За адресою: місто Кропивницький, вул. Набережна,13
каб.№1., а саме:
10. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
12.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: liky.at24.com.ua.
Наглядова рада Товариства.

Приватне акцiонерне товариство
«Сiльенерго»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
приватного акціонерного товариства за 2017 рік
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ, «Сiльенерго», 03045776, 78000 Iваномісцезнаходження,
Франкiвська область Тлумацький м.
міжміський код та
Тлумач Дев’ятого Травня, 22, 0971422036
телефон емітента
2. Дата розкриття повного 11.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
www.silenergo.prat.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№71, 13 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Фiрма «АДВ»

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 «Фiрма «АДВ»
2. Код за ЄДРПОУ
21115405
3. Місцезнаходження
41100, м.Шостка, вул.Щербакова,
б.1
4. Міжміський код, телефон та факс
(05449) 7-04-71 (05449) 7-03-70
5. Електронна поштова адреса
balyka_a@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://prat-adv.pat.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Фiрма «АДВ» (протокол
№ 1/2018) 11.04.2018 року прийнято рiшення попередньо надати згоду на
вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися, в тому числi не одноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, а
саме:
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства;
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину,
перевищує 25%, але менша нiж 50% вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% i бiльше вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства;
- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером
направленi на): одержання Товариством у будь-яких фiзичних та/або юридичних осiб кредитiв та/або позик; надання Товариством в заставу та/або
iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових
операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; надання Товариством
порук (в тому числi майнових порук) для забезпечення кредитних та/або
позикових операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; страхування
майна Товариства; вiдчуження майна Товариства, що пов’язане iз зверненням стягнення на предмет застави та/або iпотеки вiдповiдно до умов зазначених правочинiв застави та/або iпотеки, зокрема, але не виключно, укладання договорiв кредиту, страхування, застави та/або iпотеки, поруки (в
тому числi майнової поруки) iз правом наступних застав (перезастав) для
забезпечення кредитних операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб
та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв;

- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером
направленi на): придбання або вiдчуження Товариством рухомого та/або
нерухомого майна, продукцiї, цiнних паперiв, майнових та немайнових
прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорiв поставки, купiвлiпродажу, мiни, комiсiї та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв;
- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером
направленi на): сумiсну дiяльнiсть, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорiв про спiльну дiяльнiсть,
пiдряду, послуг, оренди, суперфiцiю, правочини щодо реконструкцiї, знесення, подiлу, видiлу нерухомого майна Товариства та iнших договорiв,
контрактiв, угод, правочинiв;
- будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких
значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких значних
Правочинiв.
Гранична сукупна вартiсть (сума) всiх вказаних значних правочинiв (з
усiма можливими змiнами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, не може перевищувати еквiвалент
500 (п’ятсот) мiльйонiв гривень.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi - 2545.3 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 19644.05 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5020 шт.,
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 5020 шт.,
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття
рiшення:
«за» – 5020 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
«проти» – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
«утримались» – 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
Рiшення прийнято одноголосно.
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
Ковальов Дмитро Михайлович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
11.04.2018
(дата)

Приватне акцiонерне товариство «Шосткинський хлiбокомбiнат»

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
«Шосткинський хлiбокомбiнат»
2. Код за ЄДРПОУ
00379494
3. Місцезнаходження
41100, м.Шостка, вул. Шевченка,53
4. Міжміський код, телефон та факс 05449 71010 05449 71010
5. Електронна поштова адреса
shostka.hleb@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://shostka-hlib.pat.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» (протокол № 1/2018) 11.04.2018 року прийнято рiшення попередньо надати згоду
на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися, в тому числi не одноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, а саме:
- ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства;
- ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину,
перевищує 25%, але менша нiж 50% вартостi активiв за даними останньої
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рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% i бiльше вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства;
- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером
направленi на): одержання Товариством у будь-яких фiзичних та/або юридичних осiб кредитiв та/або позик; надання Товариством в заставу та/або
iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових
операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; надання Товариством порук (в тому числi майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; страхування майна Товариства; вiдчуження майна Товариства, що пов’язане iз зверненням
стягнення на предмет застави та/або iпотеки вiдповiдно до умов зазначених
правочинiв застави та/або iпотеки, зокрема, але не виключно, укладання
договорiв кредиту, страхування, застави та/або iпотеки, поруки (в тому числi
майнової поруки) iз правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб та iнших
договорiв, контрактiв, угод, правочинiв;
- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером
направленi на): придбання або вiдчуження Товариством рухомого та/або
нерухомого майна, продукцiї, цiнних паперiв, майнових та немайнових прав,
зокрема, але не виключно, укладання, договорiв поставки, купiвлi-продажу,
мiни, комiсiї та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв;
- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером
направленi на): сумiсну дiяльнiсть, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорiв про спiльну дiяльнiсть,
пiдряду, послуг, оренди, суперфiцiю, правочини щодо реконструкцiї, знесен-
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ня, подiлу, видiлу нерухомого майна Товариства та iнших договорiв,
контрактiв, угод, правочинiв;
- будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких
значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких значних Правочинiв.
Гранична сукупна вартiсть (сума) всiх вказаних значних правочинiв ,
укладених протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, не може
перевищувати 1 000 000 000 (один мiльярд) гривень.
Уповноважити Голову правлiння Iвченко Олександра Анатолiйовича узгодити умови значних правочинiв, укласти та пiдписати значнi правочини.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi - 19985 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 5003.75 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -1 629 516 шт.,
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 1609396 шт.,
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття
рiшення:

«за» – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
«проти» – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
з цього питання акцiй)
«утримались»– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
Рiшення прийнято одноголосно.
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
Iвченко Олександр Анатолiйович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
11.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«СУЗІР’Я»
2. Код за ЄДРПОУ
22891956
3. Місцезнаходження
03067 м. Київ вул. Гарматна, 6
4. Міжміський код, телефон та факс
044 2392995 044 2392999
5. Електронна поштова адреса
suzirya94@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.suzirya.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього
Положення
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
1).Загальними зборами акціонерів 12 квітня 2018 р. (Протокол № 93)
було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш
як одного року з дати прийняття такого рішення, наступного характеру:
укладання договорів страхування у формі добровільного та
обов’язкового страхування у відповідності до наявних та чинних, на момент укладання таких договорів, ліцензій з подальшим одержанням
страхових платежів; гранична сума – 50 000,00тис. грн. (п’ятдесят мільйонів) гривень, що становить 77,15811% до вартості активів емітента

за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік. Вартість
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за
2017 р. становить 64802,00 тис. грн. Загальна кількість голосуючих акцій 1 050 000 (один мільйон п’ятдесят тисяч) шт.; кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах -1 050 000 (один
мільйон п’ятдесят тисяч) шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 050 000 (один мільйон п’ятдесят
тисяч) шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0 (нуль) шт.
2).Загальними зборами акціонерів 12 квітня 2018 р. (Протокол
№ 93) було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, наступного характеру: укладання договорів з довгострокових фінансових
інвестицій; гранична сума – 50 000,00тис. грн. (п’ятдесят мільйонів)
гривень, що становить 77,15811% до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 р.
становить 64802,00 тис. грн. Загальна кількість голосуючих акцій
1 050 000 (один мільйон п’ятдесят тисяч) шт.; кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах -1 050 000 (один
мільйон п’ятдесят тисяч) шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 050 000 (один мільйон п’ятдесят
тисяч) шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти»
прийняття рішення - 0 (нуль) шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2.
Генеральний
Оксененко Наталія Сергіївна
директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)561-25-09, (44)561-25-93
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.ukrpack.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://cib.com.ua/ru/about/
finance/regulyarnaya-informatsiya
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про надання
згоди на вчинення значного правочину

ІІ. Текст Повідомлення
06 квітня 2018 року Наглядовою радою Публічного акціонерного
товариства «Комерційний Індустріальний Банк» прийнято рішення про
надання згоди на вчинення значного правочину, а саме:
1) придбання депозитних сертифікатів Національного банку
України. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину – 100 000
тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звітності – 687 427 тис. грн. Спiввiдношення ринкової
вартостi майна, що є предметом правочину до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звітності - 14.55%;
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. В.о. Голови Правління
Овчарова Л.М.
10.04.2018
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